МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ЦЯ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ
В УКРАЇНІ НА ПАПЕРІ З УКРАЇНСЬКИХ КОНОПЕЛЬ!

Увага! Вживання наркотиків є небезпечним!
Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

НЕЗВОРОТНІСТЬ
Дивно, правда, як швидко біжить час? Попередній міністр внутрішніх
справ слова «декриміналізація» не знав взагалі. Виходить, що
зрушити справу з мертвої точки допомогла банальна кадрова
ротація? Старий міністр пішов, а новий міністр дав відмашку —
питання декриміналізації ст. 309 ч.1 вивчити!
Процес пішов. Коліщатка міліцейської системи ліниво закрутилися
і ми маємо цілком реальний шанс за певний час побачити дієву
реформу антинаркотичного законодавства. А ще є ймовірність,
що реформу «спустять на гальмах». Є добрі люди, готові всунути
лома у колесо. Але навіть той, хто готує такого лома проти
декриміналізації, має розуміти: оголошений 19 травня 2010 року
процес є незворотним. Його поступ вже не приборкає навіть
раптово встановлена в країні диктатура.
Перебіг роботи над проектом «Д» дбайливо і професійно схований
у надрах міністерства внутрішніх справ, але ось доповідна записка
«про розгляд декриміналізації злочину», підготована керівником
Головного слідчого управління МВС полковником М. Фаринником. В
ній головний слідчий називає питання змін в Кримінальному кодексі
у частині 1 статті 309 «питанням актуальним і таким, що потребує
опрацювання на державному рівні».
Причина, що спонукає МВС до такої реформи, в доповідній записці
називається єдина.
Ефективність роботи міліції в боротьбі з наркозлочинністю є глибоко
незадовільною. Певний час на це можна було закривати міліцейські
очі, ще певний час — замилювати очі суспільству, маніпулюючи
статистикою. Але дійшло до того, що особовий склад не виконує
накази міністра і відбувається цей саботаж з особливим цинізмом,
тобто з посиланнями на норми... діючого антинаркотичного
законодавства.
— Міністерством внутрішніх справ на пріоритетних
напрямках постійно наголошується на необхідності викриття
у першу чергу тих осіб, які займаються незаконним збутом
наркотиків, ввезенням їх на територію нашої держави.
Однак... і надалі виявляються лише злочини, передбачені
ст. 309 КК, і, як свідчать статистичні дані департаменту
інформаційних технологій МВС, такий вид злочинів
використовується на місцях для покращення показників
кількості розкритих злочинів та розслідуваних справ.
(Із доповідної записки Головного слідчого управління МВС)
Більшість офіцерів, з якими довелось спілкуватися редакції, такі
речі здатні говорити лише на кухні і лише під хорошу чарку. Сміття
з хати не виносять.
Отже, стаття 309 — це джерело маніпуляцій. Платники податків
думають, що міліція розкриває справжні злочини, а вона насправді
воліє спіймати студента з косяком у кишені і мати 100 % розкриту
кримінальну справу. Але чи є цей головним злом у законі? Є злом,
безперечним, але ... відносним.
За статистикою Верховного суду України щороку остаточні
вироки за ст. 309 отримують в середньому 15 000 українців. Удвічі
більше відкривається кримінальних справ, утричі більше справ
не відкриваються взагалі за «згодою сторін». Згода сторін не
афішується, бо передбачає матеріальну винагороду, це не секрет
для керівництва МВС. Ось тільки вихідних даних для обрахунків
наркорекету і наркокорупції у всесильному інформаційному
департаменті явно забракло.

Продовження на стор. 5 >>>

нь 2010

№5 / вересе

2

КОНОПЛЯНА РИТОРИКА

2010 №5

2010 №5

Чеський євроскептик —
за легалізацію
медичних конопель

фото: wikimedia

МОСКАЛЬ ОЗВУЧИВ
«ЦІНИ НА НАРКОТИКИ»

Коноплі в Бортничах. фото: Андрій Манчук
казус випадково розкрив журналістам очі на природу
міліцейських «вилучень». Керівництво МВС ніколи не
визнавало офіційно свого промаху, але поле в Бортничах в
наступні роки в статистику писати перестали. А цього літа
керівник столичного БНОН Василь Марчишак, здається,
поставив у цій історії крапку. Він публічно визнав, що в
коноплі з Бортничів не становлять інтересу для наркоринку,
бо являють собою банальну дичку і не містять ТГК в достатній
кількості.
«Цьому конопляному полю біля 30 років, хто його посадив
— невідомо. Рослина сама по собі не містить наркотичних
властивостей. Небезпека в іншому. Поле знаходиться на
нестійкому торфяному грунті, і якщо не дбати про заходи
безпеки, можна потонути...»
Слова Василя Марущака — свята правда від крапки до
крапки. Те, що начальник БНОН називає «полем», насправді є
ваннами станції аерації, глибиною до 9 метрів, куди зливають
фекалії з київських каналізацій. «Нестійкий торфяний грунт»
насправді і утворюється з роками у цих ваннах, саме через
проростання на їх поверхні дикої рослинності. В тому числі і
конопель. Останні тут і зберіглись у такій кількості виключно
через важкодоступність. Зараз набувають популярності
екскурсії преси до цих «плантацій», а з роками, можливо,
було б варто поставити цим полям пам'ятник. За вклад
у зміну суспільних стереотипів щодо канабісу. Справді,
якщо це наркотик, то чому його не «вилучають» щороку? А
якщо не наркотик, то чому в 2006 році ці коноплі урочисто
оцінили в 120 мільйонів гривень за цінами наркоринку»?
Над цим парадоксом керівництву МВС ще належить добряче
подумати. Принаймні, щоб точно знати, а про що конкретно
звітують підлеглі, коли вилучають чергові «поля». Про
наркотик йдеться чи не зовсім? Ось в Житомирській області
міліція скосила 11 тисяч кущів коноплі на городі сільської
вчительки. 79-річна пенсіонерка вирощувала канабіс через
необхідність отримати кошти на своє лікування.

Німеччина наводить порядок
Ще навесні цього року берлінський сенат оголосив
про своє рішення ппідвищити максимальну кількість
продуктів конопель, дозволену до особистого вживання,
щодо продуктів конопель. З 10 грамів поріг кримінальної
відповідальності підняли до 15 грамів. За результатами
перших місяців нової практики сенатор з питань здоров’я
Кетрін Ломпшер заявила, що реформа, запроваджена в
німецькій столиці, переконливо довела свою ефективність. У
порівнянні з 1990ми роками споживання таких нелегальних
речовин, як екстезі та марихуана, невпинно зменшується.
«Просвіта населення, а не репресії щодо споживачів
наркотиків — такою є офіційна політика сенату. І її слід
продовжувати»,— підкреслила Ломпшер.
Критика не змусила себе чекати. Вкотре розпалились
дискусії на тему легалізації наркотиків, хоча ні про яку
легалізацію в Берліні наразі мова не йде. А ось послідовна
декриміналізація вживання продуктів коноплі справді є
основою тенденцією у федеральній наркополітиці Німеччини
за останні 20 років.
Згідно федеральному закону про наркотики, нелегальне
вирощування, виробництво і торгівля забороненими
психоактивами карається позбавленням волі від 2 до 5 років.
Канабіс — не виключення і володіння ним є незаконним.
Вживання, однак не переслідується. І тут виникає юридичний
парадокс — адже не можна споживати, не володіючи. Тому
законодавець і ввів статус мінімальної кількості, щоб чітко
відрізняти споживача від бариги. Розміри мінімальних
кількостей кожна з 16 земель Федеративної Республіки
Німеччина визначає самостійно. На тих, кого затримують з
мінімальними кількостями, може бути заведена кримінальна
справа, але, при передачі у прокуратуру вона майже завжди
закривається. Генеральна політична лінія не змінюється
протягом двох останніх десятилітть: зусилля правоохоронних
органів слід зосередити на боротьбі з наркозлочинністю.

ІГРИ У ЦИФРИ

Вацлав Клаус. фото: Франсуа Ленуар, Reuters
Вацлав Клаус — президент Чехії та її колишній прем’єрміністр, один із найвпливовіших чеських політиків, почесний
професор МГУ, вважається одним із найвідоміших
євроскептиків (критиків ідеї об’єнанної Європи, єдиної
грошової та митної системи тощо).

Молдова бере курс на коноплі
Схоже, шансом підняти сільське господарство і економіку,
яким не скористалась досі Україна через абсурдне
зарегулювання промислових конопель, скористається
Молдова. Французькі фірми, що вже інвестують в сільське
господарство країни, виявили зацікавлення у посівних
площах саме для промислових сортів канабісу із низьким
вмістом ТГК і отримали від влади зелене світло. Віце-голова
Страшенського району Молдови, де французам планується
передати в оренду сотні гектарів заявив виданню «Аргументы
и Факты»: «Це чудовий натуральний утеплювач для
будівель, що витісняє з обігу пенопласт. Дрібні відходи
ідуть у будівництво, з насіння виготовляють масло для
лако-фарбувальних матеріалів. Головний ринок збуту
таких конопель — в основному, Росія та СНД, де буяє
будівництво. Зараз там купують європейські коноплі,
а це дорого. Коноплі, вирощені і оброблені у Молдові,
де чимало порожніх земель і вдосталь робочої сили,
буде дешевшою». За оцінками експертів, законодавство
Молдови є значно спиятливішим до промислових конопель,
ніж, скажімо, українське. Для фермерів, що бажають
вирощувати коноплі для промисловості держава не створює
адміністративного бар’єру і кількість дозвільних документів
в три рази менша. Зокрема не передбачається, що сорти
коноплі, де відсоток ТГК — в рамках арифметичної похибки,
потрібно посилено охороняти від посівної до збору урожаю.
Тому для підприємців у цій країні це справді вигідний і
перспективний бізнес.

НАРКОТИК ЧИ НЕ НАРКОТИК?
Українська міліція кардинально змінила свою точку зору на
рослину канабіс, принаймні, на ті рослини, що ростуть самі
по собі, без сторонньої участі.
Знамените поле на полях аерації в смт. Бортничі під Києвом
вкотре стало приводом для сенсації. Як відомо, в 2006 році
столичні наркополіцейські записали тамтешні 12 гектарів
у свою статистику, в зв'язку з тим, що будь—яка конопля
містить ТГК і не справа міліції ці ТГК рахувати. Мовляв, раз
конопля, значить заборонена. Раз заборонена — то маємо
право вилучати і писати в статистику. Так бюрократичний

— У більшості випадків господарі незаконних посівів
виявляються пенсіонерами, які намагаються у такий
спосіб якось поправити свій мізерний бюджет. Як правило
це для них закінчується погано. Грошей не заробили і
штраф доведеться платити
Сергій Дзюбенко, Начальник БНОН Житомирської області

етнографічне

«В середньому 1 грам героїну коштує $80-100, 1 грам кокаїну
— $150-160, 1 пігулка екстазі — $8-12, 1 грам амфетаміну —
до 200 гривень, а одна його доза, так званий «чек», — 70-80
гривень, 1 склянка маку — 70-100 гривень, 1 «кубик» готового
для споживання опію 50-80 гривень, упаковка з 10 капсул
трамадолу — до 200 гривень, 5 грамів марихуани — 200-250
гривень.. За самими скромними підрахунками, наркоману, щоб
підтримувати свою залежність і щоб у нього не було ломки,
потрібно мінімум 300 гривень на день. Давайте порахуємо: в
місяць це буде 8-10 тисяч гривень, а на рік — вже 120 тисяч.
Помножимо це на кількість наркозалежних в Україні — 1,5
млн осіб, і у нас вийде 180 млрд. гривень. Тобто на наркотики
в Україні тратиться 180 мільярдів гривень щороку».

би в жертв ломки записав і тих, хто платить «200-250 гривень» за 5
грамів марихуани. Схоже, що і про європейські канони моніторингу
наркоситуації Генадій Москаль щось чув, бо посадовців МВС
періодично відправляють державним коштом за залізну завісу на
різноманітні тренінги та семінари. Але як застосувати отриманні
знання в країні, де державного моніторингу наркоситуації немає, а
є лише статистика МОЗ і МВС. І статистики ці ніяк не співпадають.
І жодна не називає 1,5 мільйонів, на які генерал змушений множити
щоденні затрати наркозалежних. Це просто Генадій Москаль офіційну
статистику «множить на 10». Але те, що доводиться такі важливі речі
рахувати «вилами по воді», генерала Москаля чомусь не засмучує.
Ціни є? Є. Затрати є? Є. Множимо. Круто, ми молодці. 168 мільярдів
щороку.

Ось така вона, перша спроба оцінити об’єм вітчизняного наркоринку
українським урядовцем, нехай і колишнім. Генадій Москаль — перший
народний депутат, що взяв до рук калькулятор з думками про доходи
наркомафії. Порахувати наркоринок — місія не проста. А в Україні і
просто неможлива. Вирішуватись ця задачка має, як математичне
рівняння з багатьма невідомими. Найпростішим у цивілізованому
світі вважається наступний спосіб: слід ціну на поширеного у країні
нелегального наркотику і помножити на кількість його споживачів
з врахуванням періодичності вживання (а отже і придбання).
Вирахувавши ринок одного «наркотику», переходять до іншого і потім
виводять загальну суму простою операцією додавання.

Два роки тому редакція журналу «Український тиждень» теж
намагалась порахувати наркоринок і отрималась інша цифра —
«18 мільярдів гривень». Так само позбавлені офіційної статистики
журналісти рахували в інакший спосіб. Так само враховували лише
опіати, що викликають залежність, а тому гарантують відносну
стабільність попиту. Але відштовхувались від іншої конкретики, а саме
ваги наркотиків, вилучених силовими структурами за 7 років. Якщо
самі силовики оптимістично визнають, що конфіскують не більше 10
% реальних об’ємів незаконних речовин, то і щорічні вилучення слід
помножити на 10, щоб отримати приблизний щорічний вал наркоринку,
як його собі уявляють силовики. Ми ж бо силовикам маємо вірити, чи
не так?

Але для перших калькуляцій потрібно знати три базові цифри і дбати
про їх відносну реальність. Уряди цивілізованих країн проблем з
такими цифрами не мають. Соціологи опитують різні прошарки
населення різних вікових категорій у різних містах. Реальні ціни на
наркотики дізнаються ще простіше.
Ще урядам цивілізованих держав світу вдається бути точнішими у
розрахунках через банальну відмову ставити знак «=» між поняттям
«наркозалежний» і «споживач нелегальних психоактивів». Це
логічне рішення урядам підказують медики, що передусім дбають
за громадське здоров’я, а тому — і за реалістичність урядових
калькуляцій. Бо згаданої генералом Москалем «ломки», скажімо, не
фіксують у споживачів ЛСД, екстезі і ще багато чого, включаючи,
безумовно, канабіс. І тому адепти цих психоактивів зовсім не ходять
за «дозою» щодня і навіть не завжди щотижня. Якщо взагалі ходять,
а не вирощують коноплі вдома, для себе. Принципово, що генерал
розуміє факт, що не всі «наркотики» насправді наркотики. Інакше

Калькуляція генерала Москаля начебто теж спирається на цілком
реальні факти. Залежному від опіатів справді потрібно на день в
середньому 300 гривень, якщо купує він собі ширку, а не героїн.
Питання тільки — на яку цифру множити. Якщо залежних від опіатів
в Україні справді 1,5 мільйони — розрахунки вірні, але водночас це
означає катастрофу. І навіть дві катастрофи.
По-перше, це означає, що українські силовики професійно неспроможні
(або цинічні брехуни), бо вилучається ними насправді не одна десята
уявного об’єму наркотиків на ринку, а у найоптимістичному випадку
— одна сота. І, заради торжества об’єктивної реальності, коефіцієнт
корисної діяльності українських силовиків на ниві протидії наркомафії
слід уже на 10 ділити. А ще «1,5 мільйони наркозалежних» для держави
з 48 (?) мільйонним населенням означає вже давно і остаточно
пройдений поріг, за яким за всіма канонами починається гуманітарна
катастрофа. Уявіть собі, кожен 32-й — опійний наркоман? Це реально?

«Ялинковий» базар: Генадій Москаль в Криму боровся
з «голандською коноплею», кожен кущ якої цінює
журналістам у 20 тисяч гривень...
фото: Фокус
Чи все-таки фантазії генерала? Але чому множити офіційну статистику
слід саме на 10 генерал Москаль вперто не пояснює.
«Сьогодні в Україні кількість людей, що вживають наркотики, офіційно
приблизилась до 100 тисяч. Реальна цифра, за оцінками МВС, в 10-12
разів більше і може складати 600-800 тисяч» — звітував сайт zahid.net
з посиланням на ЦОС МВС лише рік тому, коли Москаль був діючим
заступником міністра. І як оце за рік 600-800 тисяч перетворилось на 1,5
мільйони? Показово, що у кріслі заступика міністра внутрішніх справ
пан Москаль абсолютно нічого для створення умов цивілізованому
підходу до вирішення проблеми наркоманії чомусь не робив. Варто
було сказати лише:
«Міліція не здатна ефективно боротися з проблемою,
масштаби і критерії якої не визначені. Порахувати точно об’єми
наркоринку ми не можемо, бо не можемо порахувати кількість
споживачів заборонених психоактивних речовин. Граємо без
ідіотів, слід зробити грунтовне соціологічне дослідження і
надалі робити його щороку — щоб мати уявлення в тому числі і
про ефективність власних зусиль.»
Але такого генерал Москаль не говорив. А займався здебільшого
піаром самого себе. Оголошував канабіс «наркотиком номер один» і
особисто очолював полювання на конопляних відьом. Позував на фоні
снопів конопель, скошених його підлеглими у Криму, називав скошене
«голандською марихуаною, що завезена сюди в зернах, вирощена
спершу в горшечках, а потім вирощувалась у теплицях». При цьому
акцентувалося, що висота «марихуани» була «від 3 до 5 метрів».
Навіть Читачам Конопляної правда вочевидь важко уявити доцільність
вирощування у теплиці (!) 5-метрових кущів. А генералу Москалю —
запросто.

Як генерал Москаль

коноплI рахував
«...нашли в Кировском районе 673 куста марихуаны общим
весом больше двух тонн, (ее) стоимость составляет более
15 миллионов гривен на сегодняшний день», — сообщил
Москаль журналистам в Симферополе...Стакан марихуаны
на черном рынке Крыма стоит около 2-2,5 тысячи гривен.»

УКРАЇНСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ

x 673
х 2000

Сеnsor.net

(кущі коноплі)

(гривень за склянку)

N
------------= 1 500 000
(кількість склянок з рослини)

гривень (оголошена вартість вилученого)

N = 1500000 : 2000 : 673 = 1,1

(склянок з рослини)

1 склянка продукту з
5-метрового куща?
Графіка: Leonavt

Кетрін Ломпшер: декриміналізація виважений і правильний шлях

Президенту Чехії Вацлаву Клаусу за його виняткову мужність
і мудрість аплодувала зала Національного театру, зі сцени
якого очільник держави підтримав лауреата Нобелівської
премії з економіки Мілтона Фрідмана та висновки його
звіту щодо легалізації медичних конопель. «Заборона
є неконституційною у всіх європейських країнах,
— заявив президент Чехії Вацлав Клаус. Заява групи
вчених на чолі з Фрідманом адресована Національному
моніторинговому центру з питань наркотиків, шкалою оцінки
у звіті стала не лише економічна складова, тобто збитки
державного бюджету від політики прогібіціонізму, але також
і моральна шкода завдана мільйонам невинних людей,
що стали жертвами «війни з наркотиками» для прикриття
надприбутків окремих груп інтересів. «У Європі це «мирне
співробітництво» політиків з фармацевтичним лобі
наркотиків має змінити раціональна політика щодо
заборонених речовин, адже ми маємо справу сьогодні
з цинічним і масовим запереченням прав людини,
гарантованих Конституцією, яка вище всіх законів.
Якщо люди хворіють і потребують ліків, ми не повинні
поширювати на них кримінальну відповідальність», —
заявив Вацлав Клаус.

3

КОНОПЛЯНА ЕКОНОМІКА

Якось розговорився з старою-престарою бабунькою на півдні
Київщини про українські традиції споживання конопель. І
розповіла вона про старий звичай, який практикували ще
в шістдесяті роки ХХ століття – коли в селі хто помирав, на
поминки обов’язково готували таке: брали насіння конопель
(а їх тоді ой як багато вирощували) товкли в ступці в піну –
білу кашку, і споживали поминаючи небіжчика. «І легше на
душі якось ставало»…
Записав 20.09.2010 С. Давиденко

Та це він з маком
переплутав!
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КОНОПЛЯНІ АРЕШТИ
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КОНОПЛЯНА ПОЛІТИКА

CПЕЦОПЕРАЦІЯ

«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів У
[ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ] без мети збуту — караються
штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами
на строк до двох років, або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк, [ЯКЩО ОБСЯГ
ВИЛУЧЕНИХ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ПСИХОТРОПНИХ
РЕЧОВИН ПЕРЕВИЩУЄ НЕВЕЛИКИЙ РОЗМІР].»

НА, ПОТРИМАЙ!

П’ЯТКА СТАЄ КОРАБЛЕМ?
Добрый день!
Хотел проконсультироваться у Вас по такому поводу...
Я был задержан сотрудниками транспортной милиции у себя возле дома (хотя они
должны работать в сфере транспорта). На меня налетело 2 человека в гражданской
одежде и резко скрутили руки. У меня находилось пол коробка травки(это максимум
1-1.5г). Я говорил что рядом мой дом, попросил сообщить родителям, чтобы они
хотябы знали, что проиошла такая ситуацыя — в ответ сказали в участке скажут.
Привезли меня, оформили. Сначала пугали 307ой статьей (сбыт), в итоге
попустились — 309, ч.1. Хранение. Я им сразу сказал, что этого не хватит на уголовное
дело,а он мне сказали — будет експертиза, мол, увидим. В итоге меня держали ночь и
пол дня возле батареи в наручниках на третьем этаже (чтобы не выпрыгнул из окна?).
Под вечер выпустили под подписку. Через дней 7 меня уже вызвал следователь и
сказал что там 5,4 грама у меня «было изъято».
Я сказал, что такого не может быть, мне никто не поверит. Я попросил посмотреть
кулёчек, прикреплёный к делу, где лежал мой свёрток с марихуаной. В ту бумажку,
в которой была моя «пятка» объявленное экспертизой количество просто бы не
поместилось.при этом. И что я вижу? Еще один такой себе сверток, только в 2 раза
больше...
На данный момент открыто уголовное дело, скоро суд, все говорят иди по части
4, через наркодиспансер. Ну я не согласен. Фамилию опера, который досыпал, я знаю.
В деле оформелено, якобы я был остановлен сотрудниками милици на вокзале (!) для
проверки документов и при дальнейшем осмотре нашли марихуану.
Это бред чистой воды и обидно, что я не в силе с этим что то делать.
Ранее судим не был, к ответственности не привлекался, сотрудниками милиции
не задерживался.»

Евгений

Коли потрапляєш у пригоду, яка трапилась
із Євгеном, слід перш за все поцікавитись
на яких законних підставах тебе затримують.
І ще варто попередити. Все, що вони вам
скажуть у відповідь, може бути використано
проти них. Закон передбачає два варіанти.
Затримання може бути або в рамках вже
відкритої, або з метою відкрити крімінальну
справу. В такому разі дії міліції мають
регулюватися
нормами
кримінальнопроцесуального кодексу України, а саме
статті 106.
«Про кожний випадок затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину,
орган дізнання зобов'язаний скласти
протокол із зазначенням підстав,
мотивів, дня, години, року, місяця, місця
затримання, пояснень затриманого,
часу
складання
протоколу
про
роз'яснення підозрюваному в порядку,
передбаченому
частиною
другою
статті 21 цього Кодексу, права мати
побачення із захисником з моменту
затримання. Протокол підписується
особою, яка його склала, і затриманим.
Копія протоколу з переліком прав
та обов'язків негайно вручається
затриманому
і
направляється
прокурору. На вимогу прокурора йому
також надсилаються матеріали, що
стали підставою для затримання».

документів, їх індивідуальних ознак
(номер, серія, колір тощо)».
Щодо випадків маніпуляцій із вилученим,
тобто фактів підсипання речовин до або під
час експертизи, то найкращу на сьогодні
пораду в боротьбі із таким злом дає
Верховний Суд України. Йому слово:
«Вивчення й аналіз справ зазначеної
категорії засвідчили, що органи дізнання
і досудового слідства не завжди
додержують вимог ст. 22 КПК щодо
всебічного, повного й об'єктивного
дослідження обставин справи.
Значну кількість злочинів виявляють
шляхом особистого огляду на вулиці
громадян та перевірки їхніх речей. Але
мають місце випадки, коли під час
затримання особи не були виявлені
наркотичні засоби, і лише у приміщенні
районного відділу міліції виявляють
та вилучають у затриманої особи
наркотичні засоби. Це дає підстави
обвинуваченому заявляти, що наркотичний
засіб йому було підкинуто.

А ще може бути адміністративне затримання.
Останнє ймовірніше. Але і тоді, згідно
статей 264, 265 Кодексу про адміністративні
правопорушення:

Недодержання вимог закону щодо
опису в протоколі вилученої речовини,
її розміру (ваги) та місця виявлення
дає підстави для заяв про підміну
вилученого
наркотичного
засобу,
збільшення
чи
зменшення
його
кількості чи ваги або вчинення інших
зловживань з боку працівників міліції,
пов'язаних з обвинуваченням особи у
вчиненні злочину.

«Особистий огляд має проводитися
особою однієї статі із затриманим і в
присутності двох понятих тієї ж статі.
Огляд речей, поклажі, багажу, знарядь
полювання та рибальства, добутої
продукції, транспортних засобів та
n інших предметів здійснюється, як
правило, у присутності особи, яка є їх
власником. За термінових обставин
згадані речі, предмети, за умов
відсутності їх власника, можуть бути
піддані огляду в присутності двох
свідків. Про особистий огляд, огляд і
вилучення речей та документів робиться
відповідний запис у протоколах про
адміністративне
правопорушення
та адміністративне затримання із
зазначенням усіх вилучених речей і

Оскільки для встановлення виду, назви,
властивостей
наркотичного
засобу,
психотропної речовини або прекурсору,
їх походження, способу виготовлення
чи переробки необхідний висновок
спеціаліста, то рішення про порушення
кримінальної справи приймається після
одержання довідки експертної служби
УМВС про те, що передана для дослідження
речовина
є
наркотичним
засобом,
психотропною речовиною чи прекурсором.
Судово-хімічна
експертиза
в
таких
випадках призначається після порушення
справи. Проте іноді при проведенні цієї
експертизи речовий доказ фактично
не досліджується, а висновок експерта
обґрунтовується
даними
висновку
експертної служби, наданого слідчому

до порушення справи. Не випадково
у деяких висновках судово-хімічної
експертизи немає посилань на те, які саме
експертні дослідження здійснено.
Відповідно до ст. 197 КПК при призначенні
та проведенні експертизи обвинувачений
має право заявляти клопотання про
призначення
нової
або
додаткової
експертизи, які розглядаються у строк
не більше трьох діб (ст. 129 КПК).
Отримавши висновок експерта, слідчий
знайомить із ним обвинуваченого. Із
матеріалів вивчених справ вбачається,
що обвинувачені ознайомлювалися з
постановою про призначення експертизи
одночасно з висновком останньої, що
обмежує права обвинуваченого на
захист.»
(Узагальнення Верховного Суду України.
Практика розгляду справ у сфері обігу
наркотиків. Лист від 01.01.08)
Рекомендації на стадії досудового та
судового слідства (слід залучити адвоката і
ознайомитися із матеріалами затримання та
(після пред’явлення обвинувачення) із всіма
матеріалами кримінальної справи):
1) Оскарження адміністративного затримання
— в прокуратуру і до суду (ст. 267 КпАП).
В скарзі зазначити все — і фактичне місце
затримання, и брутальне поводження
і залякування (якщо таке мало місце) і
вимагання грошей, і наручники, як фактор
знущання. Згадуємо те, що в протоколі не
правильно зазначено вилучені предмети, їх
кількість і т.і. Можливо, не було понятих.
У разі, якщо затримання було відразу
оформлено в порядку ст. 106 КПК —
то оскаржувати дії правоохоронців при
затриманні. Також — до суду і прокуратури.
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Тетяна

Моральну сторону хабаря не хотілося б коментувати тут
взагалі. Дії правоохоронців за описаним сценарієм фіксуються
вже не перший рік: «клієнта» беруть за наводкою продавця
(приміром, в обмін на свободу він «здає» нечестивим операм
свою телефонну книжку, викликаючи легковірних друзів на
«побачення»). Іноді і продавець не потрібен, наркотики просто
підкидають, в ролі «підкидайла» може виступити знов таки
випадковий знайомий, який вас здав, як потенційного гаманця
і тепер від нього вимагається тільки допомогти «все правильно
оформити».
В народі цей сценарій вже охрестили спецоперацією «На,
потримай!» і при виникненні таких, явно нестандартних,
ситуацій треба бути особливо обережним. Питання «за що
було заплачено 500 доларів?» є суто риторичним, бо відповідь
зрозуміла. К. заплатила гроші просто так. Хоча це «просто
так» взялося не з неба, а з діючого «закону». За «підозрою у
наркозлочині» людину можна абсолютно «законно»закрити на
три доби.
Тобто, встановивши особу, отримавши пояснення (чи зізнання,
як у випадку К.), оформивши вилучене на експертизу,
«підозрювану» могли і повинні були би випустити. Але в міліції
знають, якщо потримати зайве, то є великий шанс трохи
поживитися.
Фактично, утримування людини у райвідділку (навіть без
наручників) є тиском з метою отримання грошей. Але
українська держава таку форму рекету фактично узаконила в
ст. 263 КпАП.

2) Клопотання про закриття справи ч. 2 ст. 6
КПК (за відсутності в діянні складу злочину).
3) Клопотання про призначення повторної
(або додаткової, в залежності від того,
як формулювалися питання експерту)
експертизи, для визначення «ідентичності»
речовини у двох пакунках. В залежності
від матеріалу пакунків можна просити
призначення
також
дактилоскопічної
експертизи.
4) Клопотання про виключення із числа
доказів пакунків із «речовиною», та протоколу
її вилучення як неналежних — отриманих
в порушення вимог КПК (починаючи із
затримання «неналежними особами»).
5) Якщо під впливом «антигуманних методів
слідства» було отримано «щиросердне
зізнання» — оскаржити дії слідчого до
прокуратури і до суду. Написати заперечення
прямо до протоколу допиту, коли його дадуть
вам на підпис.
6) Перед початком судового розгляду
справи, подати клопотання про необхідність
дослідження в судовому розгляді ВСІХ
доказів у справі. (Згідно ст. 299 КПК, суд
може визнати недоцільним дослідження
доказів, стосовно тих фактичних обставин
справи, які ніким не оспорюються. Цим
часто користуються судді і прокурор, коли
підсудний не має адвоката. Підсудний часто
взагалі не знає, які докази в справі наявні. І
погоджується зі звинуваченням, не вникаючи
у деталі. Потім на такі «ніким не оскаржувані
факти» не можливо посилатися при апеляції.
7) В суді просити допитати понятих, як
свідків. Поняті, зазвичай, кишенькові. Тому
допитувати їх має досвідчений адвокат —
потрібно змусити їх суперечити один одному і
даним, зафіксованим у протоколі.

мовою

закону

Адміністративне затримання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, може тривати не
більш як три години. У виняткових випадках у зв'язку
з особливою потребою законами України може бути
встановлено інші строки адміністративного затримання.
Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин, може бути затримано на строк
до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних
випадках для встановлення особи, проведення
медичного огляду, з'ясування обставин придбання
вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин
та їх дослідження — до трьох діб з повідомленням про
це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох
годин з моменту затримання або на строк до десяти діб
з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають
документів, що посвідчують їх особу.
Строк адміністративного затримання обчислюється
з моменту доставлення порушника для складання
протоколу, а особи, яка була в стані сп'яніння, — з часу
її витвереження.
ст. 263 Кодексу
про адміністративні правопорушення
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Тоді навіть не потрібно буде змінювати таблицю невеликих, великих
і дуже великих розмірів.
А зараз кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 309 КК наступає за
масу речовини, що потрапляє в проміжок між невеликою і великою
кількістю (згідно таблицям). Якщо керуватися логікою, то такого
розміру взагалі не існує. Розмір може бути або великим (ч. 2 ст. 309
КК) або не великим (адміністративна відповідальність, ст. 44 КпАП)
— третього не дано. Логічно, щоб за будь-який розмір, що не більше
ВЕЛИКОГО наступала виключно адміністративна відповідальність.
І невеликий розмір при цьому встановити не такий, як зараз, а
більш реалістичний — наприклад, грамів 30 по марихуані та грамів
5 по гашишу.

Продовження. Початок на стор. 1
Чи буде взагалі дискутуватись, бодай внутрішньо, те, що особовий
склад міліції заробляє наркорекетом кілька офіційних зарплат на
тиждень і саме тому чхати він хотів на накази власного міністерства?
Невідомо.
Невідомо також, чи буде розглядатись економічний аспект
наболілого питання декриміналізації?
Кожна відкрита за ст. 309 кримінальна справа це бюджетні кошти,
на брак яких міліція постійно скаржиться. У доповідній записці
— жодного натяку на необхідність такого обговорення. Але з
допомогою комп'ютеру міністр зможе дізнатися всю правду — в
бюджетних коштах. Скільки оплаченого податками часу тратиться
на одне затримання «злочинця» з косяком, скільки над справою
(«розкривати» яку легко та приємно) працює слідчий? Скільки
зрештою коштує утримання арештанта? Подальші витрати на суди
і в'язниці можна теж порахувати, і, хоча це вже парафія суміжних із
МВС систем, ці витрати складають єдиний бюджет проблеми ч.1.
ст. 309 КК.
Уявіть собі просту ситуацію. У вашої машини колосальний пробіг,
останній технічний огляд робився 20 років тому, з-під капоту
постійно тече, колеса спущені і кермо функціонує лише умовно. І
ось, замість капітального ремонту, ви вирішуєте, що досить буде
поставити кілька латок, примотати кермо скотчем, відкрутити геть
знавіснілий спідометр і ще пару важливих індикаторів. Зрештою, у
сусіда в такому стані трактор і їздить собі...
Десь у такий спосіб готується антинаркотична реформа МВС.
Прикладами «позитивного досвіду» сусідів прямо вказані ...
законодавства Росії та Казахстану. Не Португалії, Великобританії,
Чехії, Німеччини, Швейцарії, чи бодай Австрії. Росія і Казахстан.
Ось на кого рівняються батьки української декриміналізації. Але не
будемо відразу казати «тю!» чи «ганьба!». Придивимося краще до
законодавств вищеозначених стран, бо тут нас чекають справжні
сенсації.
«Згідно ст. 259 КК Республіки Казахстан відповідальність за
незаконне зберігання наркотичних засобів настає у разі їх
виявлення у великих розмірах». Великі розміри це 500 грамів
висушеної марихуани або 2,5 кг невисушеної.
Ви думали нам вже близько до Європи? Ситуація, в якій знаходяться
українські курці конопель, в 100 разів гірша за ситуацію в Казахстані.
Второпали?
Не варто переоцінювати МВС України — реформи не обіцяють бути
надто радикальними. МВС пропонує «передбачити можливість
притягнення до кримінальної відповідальності осіб за ч. 1 ст. 309 КК
України у разі виявлення їх у великих розмірах (тобто, більше 500
грамів марихуани або 40 грамів гашишу) або у разі їх невеликого
розміру, за наявності адміністративної відповідальності за подібні
правопорушення».
З одного боку, 500 грамів — це дуже добре. Це навіть ліпше, ніж у
Нідерландах — але придивіться уважніше до цього «або». Відразу
за кроком уперед МВС України збирається зробити два кроки
назад. «У разі їх невеликого розміру» означає, що для тих, хто вже
має за спиною адміністративну відповідальність за зберіганнія без
мети збуту, кримінальна відповідальність наступатиме за будь-яку
кількість, навіть за сліди під нігтями. Таким чином, наркорекетири у
погонах і надалі матимуть можливість пресувати курців та тягнути
з них гроші — як не за першим затриманням, то вже за другим. І
можливість навіть більшу, ніж зараз, коли «до 5 грамів» — це ст.
44 адміністративного кодексу і при першому, і при другому, і при
десятому затриманні. Хіба це реформа? Хіба це декриміналізація?
Звісно, що пропоновані засоби, якщо і зменшать кількість
кримінальних справ по ст. 309.1, то лише тимчасово, на дуже
короткий строк. Десь півроку студентів із косяками будуть тягати

по 44 статті КУпАП, а потім неминуче наступить «або». Причому
дуже вірогідно, що рівень «викриття злочинів» по 309.1 взагалі не
понизиться навіть на хвилину. Адже в березні українські законодавці
заборонили «спайси» — синтетичні замінники конопель. Список
наркотиків поповнився двома десятками нових речовин, але через
бюрократизм й досі не встановлено, яку кількість цих речовин слід
вважати «невеликим розміром». На практиці це означає, що до
кримінальної відповідальності можна притягнути за зберігання будьякої кількість «спайсів». Наївно сподіватися, що наші правоохоронці
упустять таку нагоду поживитися та поліпшити свої «розкриття».
Отже, декриміналізація, яку пропонує пан Фаринник, вряд чи
досягне навіть задекларованої мети. Хіба що випустять на волю
деяку кількість нещасних, які сидять зараз за «зберігання у
великому розмірі без цілі збуту», от і все. Щоб припинити полювання
на наркоманів та змусити міліцію боротися з наркобізнесом, треба
діяти більш рішуче, без усяких «або». Наприклад, наполягти, щоб
усі протиправні діяння по 309-й статті було виключено з загальної
звітності по розкриттю злочинів. Не допоможе — добитися від
парламенту, щоб ст. 309 ч.1 ККУ було викладено у наступній
редакції:

Зрозуміло, що не варто чекати рішучих дій від тих, кого зі школи
міліції навчили, що коноплі — це зло. Але ж сьогодні ситуація
змінилася радикально. Сьогодні коноплі — це натуральна дамба
проти потужної хвилі «спайсів», яких із кожним роком стає все
більше і більше. Ті, що вже вдалося виявити та заборонити — це
лише жалюгідні 2% від загальної кількості синтетичних замінників
конопель, які вже розроблено і запатентовано. У цьому році на
російському ринку вже з’явилися нові, ще не заборонені «спайси»,
цього разу закамуфльовані під пахощі. Скоро вони прийдуть і до
України — а можливо, вже прийшли. І з тими, хто ними торгує,
нічого не можна зробити, бо ж вони продають цілком легальну річ!
Може, десь за півроку експерти навчаться виявляти ці речовини, а
міжвідомча комісія внесе їх до списку наркотиків — але на їх місце
швидко прийдуть нові.
Якщо однозначно декриміналізувати зберігання невеликих
кількостей марихуани — ніякі «легальні наркотики» вже не матимуть
жодних шансів на українському ринку. Вони просто нікому не
будуть потрібні. Навіть якщо вважати коноплі «злом», неможливо
не визнати, що це досить старе «зло», у значній мірі приручене і не
дуже страшне. Що ж до синтетичних замінників конопель, то про
них ще нічого не ясно. І, мабуть, не треба пояснювати — досить вже
цих експериментів?

КОНОПЛЯНА ІСТОРІЯ

ТУТ і ЗАРАЗ

ФРН

Конопляна бактерія

В результаті вдалих генетичних експериментів вченим вдалося
створити бактерію, що виробляє тетрогідроканабінол. Метою
експериментів стало медичне використання ТГК. За словами
Олівера Кайзера, спеціаліста Дортмундського Технічного
Університету,
цей винахід робить процес отримання
тетрогідроканабінолу для медицини легшим і дешевшим
порівняно з іншими методами, узаконеними у Німеччині.

Австрія

Заборони шкодять громадському здоров’ю

США

Не палив, а їв

Біл Клінтон насправді не курив коноплі, оскільки просто не міг
переносити конопляного диму. Але у своїй біографії Клінтона
автор Крістофер Гітченс зазначає, що колишній президент
США любив ласувати конопляними тістечками. За словами
Глітченс, незважаючи на інтенсивні тренування, Біл не міг
зробити і декількох затяжок, щоб не зайтися кашлем.
«Ми витратили купу часу, аби навчити його правильно
затягатися, але все марно» - згадує Сара Мейтленд, подружка
Біла зі студентських часів.
Підготувала Ж.Матірка

Трава шукає таланти

Якщо

ви помітили, то провідна реггі-станція
українського інтернету протягом літа
добряче еволюціонувала. Технічні можливості нарешті
дозволяють почати повноцінне мовлення. Тому для запису
передач - шукаєм однодумців. Якщо вам є що сказати, якщо
ваш язик без кісток - запрошуємо до студії.
А ще радіо-трава шукає подкастерів* з мрією створити
протягом найближчого часу тематичний подкаст-термінал.
А може в кого є зовнішня аудіо-карта, ми з радістю
приймемо її в якості пожертви. Решта заліза - в нормі.
Хорошого часу доби.
Писати: radio@trava.com.ua / Слухати: www.trava.com.ua
---------------------

* Podcast — цифровий медіа-файл, або низка таких файлів, які розповсюджуються
інтернетом для відтворення на портативних медіа-програвачах чи персональних комп'ютерах.
За змістом вони можуть нагадувати радіо-шоу, звукову виставу, містити інтерв'ю, лекції
чи будь-що інше, що належить до усного жанру. Термін «podcast» є поєднанням назви
портативного програвача музики iPod та слова broadcast. Ведучого або автора подкасту
часто називають подкастером. Подкаст, як сферу діяльності називають подкастингом. На
відміну від слухачів радіо, які слухають те, що їм пропонує радіостанція, подкастинг дозволяє
обрати самостійно, що ви хочете слухати чи дивитися. І найголовніше – саме у той час, коли
вам зручно ввімкнути свій програвач. Цей новий спосіб поширення аудіо та відео через
мережу Інтернет існує лише кілька років і дозволяє створювати матеріали будь-кому, хто
бажає. Цим подкастинг і відрізняється від, наприклад, радіостанції, де працюють професійні
журналісти. Подкастинг не лише можна створити будь-кому, але й надати його для перегляду
чи прослуховування кожному, хто зацікавиться в Інтернеті.
(Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

ІСТОРІЯ КОНОПЛЯНИХ ВОЄН

Історія заборони коноплі пахне надзвичайно зле. Це спонукає до підозри. Навколо абсолютно
природнього продукту, історично корисного у побуті та промисловості, протягом останнього
століття буяє надто багато рекламних кампаній. Війна навколо конопель дуже виразно свідчить
про політичні, економічні та інші мотиви її учасників.

1895

р. Перше відоме
вживання слова «марихуана»
прихильниками Панчо Вільї в
мексиканській Сонорі.

1898

р. Газети концерну
Херста цькують іспанців, мексиканців та латиноамериканців
після того, як «армія курців марихуани
Панчо Вілья» захоплює 800 тисяч акрів лісових угіддь, що належали Херсту. Очманілий наклеп на всіх мексиканців триває у
газетах Херста три десятки років. Через
особисті упередження Херста щодо афроамериканців та латиноамериканців люди
цих національностей напряму звинувачуються у поширені «наркотика зла». В цій
кампанії масової дезинформації сам термін «марихуана» починає використовуватися виключно для визначення конопель.

1910-1920

рр.
Офіційні особи південних регіонів США занепокоєні тим,
що «чорномазі джазові музиканти» курять
гашиш і «починають себе вважати рівнею
білим». Сегрегаційні закони забороняли
чорношкірим артистам виступати в клубах «для білих». Оскільки чорні виконавці
були все ж таки талановиті, білі власники
клубів знайшли спосіб обійти расистське
законодавство. Вони вимагали, щоб виконавець «чорнив обличча». Простіше кажучи, виступати дозволялося лише тим, хто
погоджувався зображати білих, що зображають чорних. Коли чорношкірі музиканти
протестували проти цього безумства, білі
зазвичай називали їх «невдячними курцями марихуани».

1910 р. У Південній Африці влада оголошує марихуану
поза законом, щоб приборкати
гординю чорних. В Лізі Націй лобіюється
заборона марихуани у всьому світі. Прикладу Південної Африки збираються слідувати багато південних штатів США.

1912

р. На першій Опіумній конференції вперше звучить
пропозиція заборонити канабіс
на міжнародному рівні.

1915

р. Наслідком істерії,
розпаленої Херстом, Каліфорнія
та Юта видають закони штатів,
що забороняють використання марихуани,
як рекреаційного препарату. Надалі газети
Херста розробляють і впроваджують кампанію із заборони «марихуани».

1929

р. Генрі Форд починає обширні дослідження
виробництва метанола, як палива, а також виробництва пластмасс із
сільськогосподарських культур. В сферу
досліджень входить конопля. Згодом Форд
презентує автомобіль, який він «виростив
із землі». Пластикові панелі машини — в
кілька разів міцніші сталі — зроблені з
пульпи льону, пшениці та конопель. Авто
важило втричі менше за металеві аналоги.

Поштова листівка, початоk ХХ ст.

„Криміналізація вживання нелегальних наркотичних речовин
сприяє поширенню епідемії Віл-СНІДу і має негативні
наслідки для громадського здоров’я і соціального добробуту
суспільства. Ця галузь потребує нового, перепрацьованого
підходу“ – такими словами починається резолюція XVIII
Віденської Міжнародної Конференції з проблем ВІЛ-СНІД.
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1930

-ті рр. Винайдені і запроваджені машини із розділу
рослин конопель та виготовлення конопляної пульпи. Паперові виробництва, що спираються на використання лісу
(«Херст», «Кімберлі Кларк», «Сент-Регис»),
визнають комбінований технологічний процес (тобто, використання конопель) як загрозу власному процвітанню. Саме в цей
момент хімічний концерн Du Pont патентує
два нових, хімічно інтенсивних процеси: виготовлення пластмасс із нафти і вугілля, а
також — паперу з деревної пульпи.

1930

р. Влада США фінансує дослідження Комісії
Сайлера — вплив паління марихуани американськими військовими
в Панамі у неробочий час. У звіті комісія
дійшла висновку: таке рекреаційне куріння не становить проблеми, використання
марихуани не рекомендується переслідувати, як кримінальне діяння. Цього року
заарештований і кинутий до в’язниці Луі
Армстронг: 10-денний строк за паління цигарки з марихуаною.

1931

р. Ендрю Мелон
(банкір, що фінансував чимало
проектів Du Pont, давній прихильник Херста), знаходячись на посаді
міністра фінансів США в адміністрації президента Гувера, призначає свого майбутнього свояка Гаррі Дж. Анслінгера головою
щойноствореного Федерального бюро наркотиків. Анслінгер починає збирати досьє
газетних публікацій із сенсаційною дезинформацією про використання марихуани
та злочини, буцімто вчинені під впливом
«цього наркотика». Збірка газетних вирізок
(переважно з публікацій газет Херста) стає
відомою під назвою «кривавих папок».

1933 р. Коноплі поширюються в Киргизії та Казахстані,
коноплярство в СРСР стає провідною галуззю сільського господарства.
Майже 1 млн. гектарів було засіяно коноплями в Радянському союзі перед війною.

ЗРОБИВ!
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МАККАРТНИ,
ЛОВИ МОМЕНТ!

1935

р. Для комерційного використання фарб і лаків в
Америці щороку споживається
116 мільйонів фунтів конопляного насіння.

1935-1937

рр. У
своїх секретних свідченнях Du
Pont запевняє Конгрес США,
що синтетисні нафтохімічні масла можуть
замінити конопляне масло при виробництві лаків, фарб та іншої продукції. Газети
Херста нарощують антимарихуанову кампанію. В кінотеатрах демонструють хронікальні ролики з назвами типу «Безумство
косяка» або «Марихуана — розбещувач
молоді». Тим часом в США дикі коноплі
ростуть на площі більше ніж 10 мільйонів
акрів і слугують важливим харчовим ресурсом для сотень мільйонів птахів.

1937

р. Помічник міністра
охорони здоров’я США Уолтер
Тридуей повідомляє консультаційному підкомітету Ліги Націй з питань
конопель, що тривале вживання похідних
канабіса є позитивним, як соціально, так і
емоційно. А також — марихуана викликає
звикання у такій же мірі, як і кава чи цукор.

1938

р. Журнал «Популярна механіка» розповідає про
нову машину для прибирання
конопель: комбайн «вирішує проблему,
якій вже 6000 років». Мова про те, що
збільшення виробництва конопель зробить непотрібним імпорт сировини і готової продукції, «з конопель можна робити
більше 25 000 продуктів — від динаміту
до целофану». Вперше в історії США про
потенціал сільськогосподарської культури
говориться, що вона може принести мільярди доларів.

Это вот колечко придумалось примерно в 2000 году. Не помню
точно. Узнав о том, что Пол Маккартни всю жизнь употребляет
марихуану, решил сделать подарок — кольцо из суперсеребра с
изображением конопляных листьев и надписью — World Marijuana
Club. Этот клуб объединяет людей, неравнодушных у судьбе этого
растения. И Пол Маккартни однозначно к этому клубу принадлежит.
За убеждения и потерпел, но не отрекся ни разу.
Вынашивал идею минимум года три, пока не сделал первый
экземпляр в метале. Одно из первых колец получил Сева
Борисович Новгородцев, приезжавший с дружеским визитом в
Украину. Сева Новгородцев, город Лондон, Би-Би-Си. Четыре часа
мы с ним общались в гостинице «Славутич». Про музыку почти
не говорили — более о серьезных вещах. По приезду в Лондон он
написал в своем журнале «Q», мол был в Киеве, встретил типа,
который мне презентовал кольцо. Когда Сева вернулся в Лондон,
то был удивлен, как вдруг чуть ли не вся пресса подняла вопрос по
поводу легализации марихуаны. Казалось бы, только в Киеве за
нее, родимую, заговорили...
Кольцо для Маккартни уже было, когда он приезжал в Киев.
Встретиться помешала цепочка непредсказуемых событий:
здоровье, состояние и опять географическая отдаленность — в
этот раз от Киева. После концерта у Маккартни было всего четыре
часа для общения и мне из арт-центра все время звонили «Лови
момент!». Но уж так получилось. Но кольцо Пола все-равно найдет.
Главное — чтобы он был жив здоров. Кто вдруг едет в Лондон —
отпишите в редакцию.

Толик aka Лови Момент!

КОНОПЛЯНА РЕКЛАМА
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ВПИШИ МЕНЕ, ПРАГО!
-WHERE ARE YOU, GUYS?
- WE STUCK IN THE MIDDLE OF NOWHERE...
- WHERE IS YOUR NOWHERE?
- IT'S NOW AND HERE, ALL WE KNOW...
sms
Від’їхавши від Варшави-Центральної, ми
розслабитись трохи в єврокріслах інтерсіті,
констатуючи, що все нормально. Але радості
вистачило ненадовго. Через 30 хвилин потяг
зупинився.
Прокидання було призначене на сьому ранку.
Десь у цей час ми за розкладом мали б
бути у Празі. Але о сьомій у вікні показували
провінційний пейзаж євро-Конотопу. Досвітнє
тиняння вагоном увінчалось знайомством
з поляками, що прямували на той самий
Kannabizz. Якби не вони, я так би й не вийшов
на двір і не побачив би, що наші три вагони
«до Праги» стоять чомусь на запасній колії. В
нашому потязі когось завалили на від’їзді з

Варшави. Поліція вже поїхала, а ми ще стояли.
Навколо були гори. Геть, як Карпати, але менше
зрубаних дерев. Остаточно прокинулись вже на
головному вокзалі в столиці Чеської республіки.
Віднедавна, з січня 2010 – в Чехії можна спокійно
курити траву на вулиці. На думку багатьох,
декриміналізація – не панацея, але практична
користь від неї беззаперечна. Викуривши
яку завгодно кількість незаконно добутих чи
власноруч вирощених конопель можна ходити
вулицями й заглиблюватися в життя міста. Не
«стрімаючись», що зараз приймуть під білі
рученьки і відвезуть в найближчий «відділок».
Цю, давно звичну, паранойку можна забути
до повернення на батьківщину. Але сьогодні
для чехів визначна дата. 17-го вересня у Празі
стартував Cannabizz. Що таке Сannabizz?

Третій день почався з прохання по гучномовцю
не курити траву в приміщенні, де проходить
виставка. Дивина, звісно, але народ спокійно
пішов добивати вже розкурені джойнти на вулицю.
«...Та вони з глузду з’їхали! Можна ще
ходити між стендами заборонити... Але, я
думаю, це через те, що доповідач курив
у кімнаті семінарів прямо на сцені, що
не дуже сподобалось поліцейським.»
Олівер
(Hanf Journal, Берлін)

Окей, Це Перша Міжнародна Коноплярська
Виставка У Празі. Перша в Чехії. Це 7000
(офіційно
зареєстрованих
організаторами)

найрізноманітніших людей, так чи інакше
пов’язаних з ганжа-культурою. Тут кожна
людина, яка хоче вирощувати коноплю, курити
її, думати про неї чи робити щось для неї,
може знайти для цього всього абсолютно все. І
навколо тебе — юрби однодумців з усіх країв!
Муніципалітет тим часом не в захваті від
незвичного заходу в центрі міста – голосна
музика, безліч фріків навколо, скрізь конопляна
символіка. Поліцейських патрулів в районі
Карлін — по два на вулицю. Однак це не
заважає людям посміхатися: «О, глянь, менти.
Давай-но дунемо» — і, власне, дунути.
Зразу розвіємо парадокси: тут ніхто не кидає
косяки у натовп, нк пускає паровози і навіть не
роздає шишки всім підряд. Тут можна купити
все, що завгодно. Oкрім самої трави. Купити
– означає розповсюдження. B Чехії воліють
зберігати.
Біля входу стоять достиглі ялинки з триметрової
дички! Вони не містять ТГК, але ж виглядають
прекрасно і створюють правильний настрій.
Відвідувачі дуже різні. Можна зустріти маму з

«...Звичайно, Україна — це величезне
неоране поле! Ми б дуже хотіли працювати
з Україною! У кожній країні, у кожного
народу є свої унікальні методи вирощування,
сорти і це робить процес прекрасним.
Я б із задоволенням відвідав Україну і
поспілкувався з гроверами, обмінялися б
насінням, досвідом… Чудова ідея, чи не так?»
Sensiseeds.com
О, так! Ми вийшли в світ, вибралися з печери,
зажмурилися від яскравого світла і раптом
зустріли купу народу, який тут вже тусується
давно і серйозно. Їм є про що розповісти, нам
є над чим працювати. Наші футболки були
єдиними з кирилицею. І вважалися крутими.
Правильно і позитивно спрямовані спільні
зусилля завжди приносять відмінні результати.
Усі, з ким ми говорили, глибоко переконані:
легалайз неуникний як схід сонця! Це лише
питання часу. Нехай не ми, але наші діти…
«О! КОНОПРАВДА — це дуже крута
газета, я бачив ваш стенд і тепер третій
номер прикрашає Й наш ліс*)...»
Вацлав Ємєлка
(Чехія, Bayer & Romsy, конопляна косметика)

дітьми і растамана зі стажем – вони посміхнуться
один одному зустрівшись, наприклад, біля
стенду «Bayer&Romsy, ліки з конопель».Газети
розлітаються мов гарячі пиріжки – зникаючи
в дорогих сумочках, дорожніх валізах чи
господарських авоськах. Spliff, Konoptikum, Hanf
Journal, Конопляна Правда,
«...Польша — блін, прикинь, людей садять
в тюрму на пів-року за 0.44 грам стафу!
Це ж, чорт забирай, якась маячня!»
MC Metrovy
В Чехії ж новий закон стосовно коноплі настільки
неоднозначний, що поліції легше не помічати
людину з косяком, ніж спробувати порушити
справу за зберігання у невеликих кількостях.
По суті, тут, в Празі, ми спостерігаємо еволюцію
соціальної системи, де непотрібні в даних
умовах органи чи функції відмирають. На
Чехію дивиться Європа, як ці реформи себе
покажуть? І «установки» щодо канабісу і легких
рекреаційних «наркотиків» в урядів багатьох
країн ЄС поступово руйнуються. Тут вже, як в
шахті, що більше динаміту, то глибше кратер.

«Коли приїхали сюди, нас вразив гуртожиток.
Тут в кожному вікні – по дві ялинки! Мєнти
іноді навідуються, але з зовсім інших питань.
Думали — в нас таке неможливо. Тепер бачимо,
що раз вже в Україні є така газета, то й Росії
недовго лишилось жити в конопляному гето.»
Сергій (студент, Архангельськ-Прага)
«Повезу Конопляну правду до Франції.
Наразі у нас нема ЖОДНОГО подібного
видання. Ми можемо мати серйозні
проблеми з владою через таку газету»
Фарід Геуеше
Франція, партія «Каннабіс без кордонів»)
Це вже другий день поспіль? Концентрація
фріків на квадратний метр виставкової площі
в суботу зашкалює. Кожен особливий, Кожен зі
своїми прагненнями, цілями та бажаннями, але
ПЛАН на всіх один. Є і «наші».
«Це просто неймовірно! Я прийшов
сюди, щоб знайти бонг, а знайшов першу
конопляну газету кирилицею!!! Чуваки,
ви робите велику справу, сподіваюсь,
ця газета потрапляє до Росії. ЙО!»
Єгор (гровер, Чехія-Росія)

Це — Soma. гровінг-гуру зі сполучених штатів
та Нідерландів, Від Soma в програмі заявлено
майстер-клас із гровінгу та селекції. Як можна
дорослим людям говорити про селекцію
серйозно, виключивши при цьому дегустування?
«...Це, звісно ж, не майстер-клас, це
просто якась проповідь. Хотілось почути
більше практичних порад по селекції.
Сома вивів дуже круті сорти [Free Tibet,

Soma Salad]. Але це зрозуміло, він гуру і
лідер Church of the Universe. І це була дужа
проповідь, вона реально надихала…»
Ян
(гровер, Прага)
Останні години виставки. Всі втомлені, але
розуміння, що поспілкувався заледве з
половиною тут присутніх, вперто тримає на
ногах. Для найстійкіших – лотерея. Кожен
виробник надав призи: добрива, насіння, лампи,
вапоризери!
«...Це неймовірно. Я сьогодні весь день
дивився на цей пакунок (starter pack
HESI) а тепер я його маю безкоштовно!!!
Я дуже радий, що такий захід,
нарешті, відбувається тут. Сподіваюсь,
наступного року буде не гірше.»
Робо
(гровер, Словаччина)
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КОНОПЛЯНА ТЕХНОЛОГІЯ
Вересень 2010 р. Мрію конопляного
архітектора втілено. “Non-toxic residence”
у Ешвілі, Південна Кароліна.

К

омпанія Atami користується досить високою репутацією, яка іноді
навіть може здатися зухвальством. Зухвальство ж у нашому випадку
означає те, що ми можемо пишатись успіхами, яких ми досягли за
чотирнадцять років важкої праці. Так, ми пишаємось своїм відділом
біотехнологічних досліджень, пишаємось відданим колективом, який протягом
років став дійсно особливим у своїй ефективності. Командна робота передбачає
важку працю та часто вимагає самопожертви, чогось трохи більшого, ніж
вже досягнуто. Разом можна перевертати гори, а після – розділити радість
перемоги. Командна робота не терпить нехтування дрібницями, адже всі
великі досягнення складаються з маленьких перемог. Компанія Atami – це плід
спільних зусиль: єдність, яка значить більше, ніж просто сукупність окремих
частинок. Це стосується не лише нашого командного духу, а й гармонійної
співпраці компонентів, яку ви знайдете у всьому асортименті нашої продукції.

Ентоні Бреннер і Девід Мосрі творці конопляного дому.

Наші покупці шукають тільки те, чого вони хочуть, і не терплять слова «майже».
Лише найкраще, але й на цьому робота не припиняється, адже завжди є місце
для вдосконалення. Ми самостійно займаємося виробництвом, а це гарантує
отримання саме того результату, який ми обіцяємо; довіра – це добре, але, як
говориться, ми краще перевіримо якість продукції на кухні, ніж у вашій тарілці.
Наші спеціалісти з логістики знаходяться всюди – у прямому та переносному
значенні. Їх мета – спакувати більше та доставити швидше. Наші маркетологи,
розумники-адміністратори та робітники — це відчуття, розвиток та сила. Всі
знаходяться у повній гармонії, наче як у джазі It Don't Mean a Thing if It Ain't
Got That Swing. (Ти нічого не вартий, якщо в тобі немає родзиночки.) Цієї
істини дотримуються і в Atami.
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Наш девіз: натхнення та амбіції створити те, чого ще ніхто не
створював. Ми не зупиняємось на досягнутому, а продовжуємо йти вперед.
Нас підштовхує цікавість, але ми з розумом підходимо до фактів. Тому компанія
Atami така, яка вона є: бездоганна та відкрита. Просто тому, що так має бути.
Ми завжди вимагаємо від себе більшого: максимальної віддачі та абсолютної
ефективності. Atami – це успіх, але без вашого успіху ми ніщо. Atami прагне
бити рекорди та досягати найвищих результатів. Досягти не просто «чогось»,
а набагато більшого. А це можливо лише за умови постановки перед собою
цілей, які на перший погляд здаються недосяжними. І тільки таким чином ми
виточуємо із самих себе ідеальний діамант. Такий підхід не звалився нам на
голову. Він бере свій початок від самих коренів, із самісіньких глибин. Тому
Atami також пишається своїм корінням. Для нас є справою честі бути на одній
хвилі із садівниками: ваші потреби – це виклик нам. Заклик до застосування
напрацьованих знань у виробництві безпечної продукції без усіляких
компромісів. Заклик зробити науку зрозумілою та придатною до застосування
на практиці, втілити мрії у життя та досягти успіху. Це дає нам поштовх йти
далі. Ми досягнемо небесних висот, але міцно стоятимемо на землі. І не
відкладатимемо нічого на завтра – зробимо все сьогодні, якщо це можливо.

но

З коноплею працювати швидко і просто.
За тиждень - стіни готові.

КОНОПЛЯНА ХАТА
Дизайнер Ентоні Бреннер і будівельник Девід Мосрі завершили
зведення будинку, використовуючи у якості будівельного
матеріалу промислові коноплі. Конопляний будинок площею в 316
квадратних метрів газети охрестили «Нетоксична резиденція», він
розташований в місті Ешвілл, штат Південна Кароліна.
Винахідники спершу встановили гнучкий каркас, а головні
конструкції сформували з матеріалу під назвою hemcrete конопляного бетону. Дякуючи цій технології стіни тепер «дихають»,
але при цьому добре зберігають тепло і створюють мікроклімат в
приміщенні.
Внутрішні перегородки зроблено з іншого екологічно чистого
матеріала — на основі переробленого картону. В будинку
встановлено сучасна енергоефективна система опалення, навіть
електрика тут власна — на даху лежать сонячні батареї.

Atami, Aбо факти говорять самі за себе

Зростання системи
WILMA 4
зміст: 30Litrow
формат: 26.25” x 22.5” x 7.5”
695mm x 385mm x 185mm

Зростання системи
WILMA 10

зміст: 50L
формат: 31” x 26.5” x 8”
787mm x 673mm x 203mm

Зростання системи
WILMA 8

Зростання системи
WILMA 16
зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”
1200mm x 1060mm x 215mm

зміст: 70L
формат: 46” x 23.25” x 8.5”
1160mm x 590mm x 210mm

Зростання системи
WILMA 9
зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”
1200mm x 1060mm x 215mm

Зростання системи
WILMA 20
зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”
1200mm x 1060mm x 215mm

но
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зміст: 80L
формат: 46” x 23.25” x 8.5”
1160mm x 590mm x 210mm

Зростання системи
WILMA 4 “великий”

14 років досвіду роботи втілені на практиці
Власна дослідницька лабораторія
Власне виробництво
Займаємо перші позиції у 40 країнах на п’яти континентах
	Будь-які засоби для будь-яких способів вирощування
Інноваційність та встановлення стандартів
	Екологічно чисті та насичені корисними речовинами продукти харчування
	Суворий контроль якості
Повний набір послуг: від інтегрованих систем розведення та субстратів до
покращення стану ґрунту, підпитки рослин та прискорювачів росту
Розуміння потреб роздрібних торговців та кінцевих користувачів
Відповідність різним міжнародним стандартам якості, наприклад, знак 		
якості RHP та сертифікат «Належна виробнича практика».

Sovjet UA Konopravda Mag.UA._13.09.10.indd 1

13-09-10 09:37

Панелі Pure (PurePanel) - ще один сертифікований
винахід конопляного будинку. Міцні, теплі, екологічні.

ЗРОБИВ!

Ми пишаємось нашою лабораторією, де разом співіснують наука та натхнення.
Знання секретів рослинного життя, затишний мікрокосмос серед молекул та
фітогормонів. Наші співробітники розквітають новими знаннями, роблять
нові відкриття – і це стосується не лише науковців у лабораторії. Намагатись
помітити більше там, де інші бачать лише те, що лежить на поверхні, відкривати
щось нове та ділитись радістю цих відкриттів – все це про нас.

Будівництво конопляного помешкання обійшлося в 450 тисяч
доларів. «Це дорого, але ми втішені результатом. Оселя вийшла
абсолютно автономна і безпечна, а значить, мети досягнуто», каже Бреннен.
Всю хронологію будівництва автори проекту викладали в інтернет,
читачі блогу Бреннера (http://pushhouse.blogspot.com) у такий
спосіб стали свідками епопеї — від першого забитого у землю кілка
до фінального блиску внутрішнього оздоблення.
Меблі з пластику?
Залиште в XX столітті.
Лише нешкідливі матеріали.

фото: Anthony Brenner
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Наркотики здатні
робити людей щасливими?

Я не знаю. Не знаю навіть, про які «наркотики»
йде мова. Існує чимало речей, які люди називають
«наркотиками».
Фармацевтичні
препарати,
рекреаційні — дуже багато видів. Не думаю, що
щастя залежить від цього. Щастя іде зсередини.

Коктебель JAZZ FEST
На территорию перед главной сценой во время
вечерних концертов "заворачивали» со спиртным, если
обнаруживали. Тщательно завернув бутылку вина в
спальник, проходя мимо охраны, я подумала: "Блин, а ведь
траву не проверяют». Может это тонкий ход организаторов
— концептуально дать понять, что алкогольная толпа
зрителей менее предпочтительна и им и музыкантам,
чем...? Увы, все оказалось гораздо банальнее —
на территории продавали свое спиртное. Хоть и не
навязывали, порядки все-таки были либеральны и воздух
был пропитан свободой. Коктебель превращается чуть ли
не в главную регги-сцену осеннего Крыма, подумалось
там...
Женя

Хочу пожаловаться. На фестивале Мистерика газет было
больше чем людей, а в Коктебеле пару штук удалось разыскать
всего. Как то непродуманно вы ее распространяете. Кстати,
история с Мистерики.
Утро. Приходит мент принимать барыгу. По наводке приходит,
идет к нему в палатку, в руках держит 4й номер Конопляной
правды. Нашел чего-то у барыги в палатке, разложил на
коврике и говорит: «Коноплю мы бы тебе может и простили
бы, а вот остальное — нет». No comments
miss_wrong
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«Ні, хлопче, вибач, це останній»,—відповідає марселець
П’єр вже четвертому хлопцеві на питання: «Got some
stuff?»
Будапешт зустрів розкритими обіймами. А як ще можна
сприймати пропозицію від мулата на одній з центральних
площ? Варто було тільки вийти з метро, як одразу ж почулося
недвозначне: «Need something?» А от цигарки тільки в
спеціальних кіосках. Ще й вп’ятеро дорожче ніж в Україні.
Менше з тим, мета подорожі не місцеві «пушери», а Sziget,
найбільший фестиваль у центральній європі. Тиждень,
наповнений музикою і не тільки. Старожили навіть не
виходять за межі фестивальної території. «Навіщо? Тут все
є! І так ми точно нічого не пропустимо.» А пропускати є що:
на тринадцяти сценах проходять виступи потужних гуртів
від Muse до Gotan Project, вистави театральних колективів
і експериментальні арт-інсталяції. Але найголовніше, за що
люблять цей фестиваль — атмосфера тотальної свободи.
Ходячи по фестивалю, можна помітити багато поліції. У
нас би вони від самого запаху почали чіплятись до кожного
зустрічного зі своїми «проханнями» та підозрами. А тут
нічого, ходять собі, охороняють порядок. Вся територія
поділена на декілька зон. Кожна індивідуальна та неповторна.
Є територія сучасного мистецтва, джазовий амфітеатр, блюзбар, циганський намет, навіть цілий танцювальний клуб.
Найцікавіше починається з наближенням до «африканської»
території. Кругом реґґі, ефіопські прапори, охочим заплітають
дреди, навіть повітря, здається, змінює структуру із
досягненням критичної маси диму.
Озираюсь навколо і не бачу жодного специфічного пристрою.
Звідки ж запах? Поряд сідають двоє хлопців. Ближчий до
мене закурює пристойний джойнт.

В Лиску я совершенно случайно попал. Висел в Судаке с товарищем, у него
адвокатская контора своя и привычки отдыхать специфические. До Лиски
жили только в гостиницах минимум по 500 гривен за сутки, кушали только
в ресторанах, а то в этих кафешках непонятно что. Ну не знал до сих пор
товарищ, как отдыхать иначе, а в это лето его явно тянуло подальше от
людей.
Выехали из судака — стоят две автостопщицы. Из Питера девченки, едут
в Лиску. Тянут с собой вобщем. Веселые, стопить не боятся («секс люблю,
дорогу знаю»). Единственный минус — они даже не би. Жесткие лесби.
Облом короче, но тем не менее заезжаем в Курортное. «Вот тут 15 минут
и лисья бухта. Но дальше пешком — там ни дорог, ни инфраструктуры», —
уверяли нас девочки. Мы опять повелись. Оставили машины в Курортном,
идем бережком, нас омывает волнами. когда мы пришли — что я вижу?
там куча машин, кафе. Блин, там в натуре стоят такси, готовые довезти
куда угодно... Мне понравилось, инфраструктура на самом деле налажена
хорошо. Замечательные милые кафешки, с видом на море. И кухня, и
обслуживание на уровне.
Провисели дня три. Попали в то время когда 40 было в тени везде.
В Лиске я сидел на абсенте. Всем все пох..й. У всех Все есть. Концерты.
Как то раз висим, девочки загорают, я почему то в тот момент в шортах был.
Наверное единственный там чувак в шортах. Подходит два чувака, один с
камерой, второй с микрофоном, на плашке 5 канал написано. Спрашивает
что-то о духовности и энергетике. Типа все голые его отшивают, а раз я
в шортах, то — собеседник. Я его вообще не понял. Мы же там голые не
потому что энергетика. А хотя бы потому, что без полосочек позагорать
— самое то. А эти с пятого канала сами по-любому на грибах. По глазах
видно. Стопудово, чуваки намутили себе такое движение: чисто поехать в
лиску типа по работе.
Один штрих смотрел голодными глазами на свежий номер Конопляной
правды, я ему дал. А через неделю он меня находит и ... возвращает
аккуратно сложенную газету, типа, все прочитал, огромное спасибо. А у
газеты такой вид, что читало ее по очереди человек 100, не меньше.

Андрей

«Радуга» цього року була в Молдові,
чудові місця, прекрасні люди. Все, як
завжди. І коноплі, які там вище людей, а
деякі — вище дерев. Ми набирали собі
снопи і підкладали під намети. Дуже
класно на тому всьому спалося. Сни —
нереальні.
«Конопляна правда» на Радузі була, в
читальні були підшивки різних газет.
І Конопляної правди кілька номерів.
Але свіжий номер знайшов нас лише
дорогою додому, під час автостопу
поблизу Чернігова...
Юля

— Хлопці, а у вас ще є? — питаю.
— Ні, вибач, це останній, — посміхається до мене другий.
— Не знаєте, тут хтось продає?
— Продають. Нігери вночі. Але я б не брав...
Того, що розкурював, звуть П’єр, другого — Жан, обидва з
Марселю. П’єр передає джойнт.
— Реально, чувак, не ведись. 7000 форинтів (25 євро) за
косий, і що вони туди забивають одному Джа відомо...
Періодично наша розмова переривається черговим
питаннями випадкових сусідів про наявність у нас «стаффу».
— А що ми з вами зараз куримо?
— Це мій, домашній врожай. У нас «бариги» взагалі, тільки
жорсткою наркотою займаються. Та й потикатись до їх
районів якось не хочеться. Що вирощую те і палю.
І так всі п’ять днів: французи, німці, італійці, голландці, особи
без громадянства і без жодного бажання його отримувати...
Варто відзначити ще два моменти. Перший: пиво — на
кожному кроці, реклами багато (адже титульні спонсори
фестивалю), а от тютюн «в загоні». Навіть на фірмових барах
Marlboro жодного логотипу, крім як на пачках цигарок. Звісно,
ідеалізувати угорську наркополітику не варто, тут цілком
спокійно проводять рейди нічними клубами, арештовують
учасників конопляного маршу з невеликими кількостями
марихуани в кишенях, тобто різниця з Україною, наче, і не
велика.
Але намагання наживатися на споживачах у місцевих копів
чомусь не помічається. Може вони в Угорщині не знають, як
це робити?
Sver4ok
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Йога — ваш шлях до щастя?

Один із них. Тому що це шлях, який допомагає
мені відкрити себе і бути єдиним з собою, з
космосом, природою, всесвітом. І це справді
щастя — коли ти єдиний з усім всім, ти
насолоджуєшся цим щастям. Йогу я практикую
40 років, почав займатися в 18, знайшов свого
гуру і став на шлях йога.

Ви згадали гуру — гуру в Індії?

Так, але в мене було кілька гуру, бо вони були
старими і помирали...

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО КОРІННЯ
Від заходу сонця до заходу сонця Гоа Гіл наповнює долину у
Кримських горах магічними звуками dark trance. «Дєдушка грає
мясо» — кажуть тусери на полянці, ласкаво іменуючи «дєдушкою»
людину, що з 70х років організовує вечірки, де одноособно, нонстоп видає свої трансові сети. І музика його єднає людей, змушує їх
радіти і плакати, очищуватись і надалі інакше дивитися на цей світ.
«Може, завдяки досвіду
транс-танцю, люди нарешті
стануть більш чуттєвими і
бережливішими до самих себе
та оточуючих, до всіх перипетій
людства і потреб планети... З
чуттєвістю та бережливістю
прийде розуміння і співчуття. Це
те, що зараз особливо потрібно,
це і є справжній Дух Гоа»
Гоа Гіл

Що робить вас щасливим?

Я відчуваю себе найбільше щасливим, коли
знахожусь у єдності з тим, що мене оточує.
І жодних думок — просто існування. Тоді це
справді щастя. Коли я становлю одне ціле з тим,
що я роблю — я почуваюсь щасливим.

...Знов таки, дивлячись що ви називаєте йогою.
Тому що йога — це не лише комплекс вправ. Я
займався ними багато, коли був молодий і зараз
іноді практикую. Але завдання йоги — єднання
душі індивіда з душею космосу. І всі асани,
пранаями, медитації служать цій меті. Йога це
стан свідомості. Коли ти єдиний з тим, що тебе
оточує, це теж стан йоги. Всі йогічні практики
власне існують для того, щоб зберігати цей стан
єдності і його усвідомлення.

Це вам йога додає сил
грати такі довгі сети?

Коли я був молодим і жив, як йогін, у лісах
Гімалаїв, біля річки Ганг, я читав мантри,
залишаючись у річці дуже довго, навіть коли
вода була холодною. Ганг бере початок в горах
і живиться снігами, що тануть, тож вода буває
крижаною. І цілі дні проходили в йозі — пранаями,
медитації тричі на добу. І в той час я міг себе наче
перепрограмовувати, тож взяв і зробив себе
дуже сильним. І так само, як я міг залишатися у
Гангу всю ніч, я можу тут всю ніч грати музику.
Загалом це дуже схожі речі.

А яку музику
ви слухаєте на відпочинку?

Тоні (організатор виступу в Україні — К.П.) якось
підійшов до мене в момент, коли я слухав музику
на афтепаті, і спитав — а що це за музика? Так
ось, це пігмеї. Вони живуть в своїх лісах, у повній
гармонії з природою, наче Адам і Єва у райському

саді. Вони плескають в долоні, вони співають пісні
своєму лісу, і це їхнє багатоголосся так красиво
звучить! Дуже природньо, мені подобається ця
музика надзвичайно. Вона надихає мене.

Тобто, етнічна музика?

Так, це вона і є! Базового рівня, ентічна музика
племен...

Як вважаєте,
де взагалі народилась музика?

В Африці. Або в будь-якому племені, що з’явилось
на планеті на самому початку часів. Раз більшість
людей вважає, що перші люди з’явилися в Африці,
то і музика мала б за логікою народитись саме
там. Перша людина ходила на полювання, потім
розпалювала вогнище і грала музику. По-суті, те,
що ми робимо, це — повернення до коріння.

А на інших вечірках ви тусуєтесь?

Іноді, але не дуже часто. Я багато подорожую
в турах — 8 місяців на рік. Минулого грудня
затримався у Японії, там саме грали мої друзі,
тож я багато там танцював. Чудово провів час.

Ще приїдете в Україну?

Людоньки, я ж приїзджаю просто грати музику.
Це ж ви мене запрошуєте, як хочете бачити... Як
запросите ще — приїду ще.

На прохання Конопляної Правди,
«дєдушку» допитувала
Світлана Шарамок
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ОЗИРАЮЧИСЬ НАZАД
перший у своєму житті Марш, я не
Згадую 2005 рік. Тоді, прямуючи на галі такі ці ми. Тієї весни я вперше
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якщо дізнаюсь більше про культу

2007-ий. Яке це щастя — пройти разом
з рослинками їхній шлях, від тендітних
пагонів до кущищ із смолянистими
шишаками. Лишень за чотири місяці.
Як виявилось, трьох таких кущів, що
витягнулися під лампами, вистачає тобі з
головою на рік.
Але значно швидше, ніж минув наступний
рік, прийшло усвідомлення, що якісні
сортові верхівки (особливо, коли ти
їх виростив уперше) – це справжнє
випробовування для розуму.

Гроубокс

2010 №5

2010 №5

відрізняється від декриміналізації і від
того стають зрозумілими задачі і вимоги
наших маршів, а мрія не перестає бути
мрією. За спиною — кілька «прийомів»
до райвідділків (профайлінг) і щоразу
фантастичне, казкове, звільнення. На
щастя, я ніколи не продавала вирощене,
і навряд чи мною хтось колись серйозно
цікавився.
Але тим не менше, я бачу, що зараз
вирощувати стає небезпечним заняттям.
Саме зараз, коли інформація про гровінг
доступна в мережі, а пишатися якістю

INDOOR

Роман — інженер за освітою
і заявляє авторитетно: щоб
вирощувати коноплю в квартирі
— треба будувати гроубокс.
«Кущик у вазончику на підвіконні
чи на балконі — це дилетантство,
коли я бачу таке у своїх
знайомих, ці «агрономи» відразу
нариваються на коротку, але
дієву лекцію з життя рослин. З
фабулою — щоб я такого більше
не бачив».
Перше правило будівництва
гроубокса: нікому ні за яких
обставин
не
повідомляй
про
будівництво
гроубокса.
Виключення можуть скласти
найближчі друзі, кому таємницю
можна довірити. Будда Гуатама
казав: «Не йми віри людям — їм
не можна вірити, я довіряю лише
тваринам і рослинам». І з Буддою
Гуатамою важко не погодитись у
реаліях суворого сьогодення.
Друге правило будівництва
гроубокса:
вибери
зручне
і безпечне місце. Коли ми
говоримо про безпеку, маємо
на увазі не маскування, а
дотримання техніки безпеки,
адже маємо справу із побутовим
приладом під напругою 220
V. Тому відразу продумай про
грамотне підведення струму та
вентиляції.
Третє правило будівництва
гроубокса:
заготуй
потрібне
заздалегідь. Загалом знадобиться
близько 500 доларів (в ідеалі) та
здатність конструювати руками.

Хоча в реаліях все танцює від
конкретних потреб і впирається
у безпосередні можливості. Для
гроубокса може підійти і стара
платяна шафа чи навіть комод.
Це, якщо не хочеш виготовити із
дошок чи плит ДСП — власноруч
чи за кресленнями на фірмі.

відбиває світло) будь-якої площі
та об’єму. Саморобну шафу доведеться фарбувати для відбиття
світла білою акриловою фарбою
або вкривати пінофолом*.

Головне — це патрон і розвідна панель для
дротів. Патрон дозволяє втулити в конструкцію
cтандартну потужну лампу (600 W), зрештою
потужність обирає собі кожен сам. Так, це не
супернаворочена лампа з модного гроушопу.

У нижній частині шафи (бажано
з обох боків) робляться круглі
отвори для вентиляторів, що
будуть подавати всередину свіже
повітря. А в горішній частині —
такі ж отвори для вентиляторів,
що
відкачуватимуть
повітря
відпрацьоване і нагріте лампою.
Кількість
вентиляторів,
їх

«Среди тех, кто постоянно курит коноплю 100% хотя бы раз
задумывались о том, чтобы выращивать самостоятельно, получая тем
самым лучший продукт, избегая этап приобретения травы за деньги.
Это и опасно, и дорого, и самое главное – уже не модно – покупать
траву. Сегодня все больше людей выращивают сортовую коноплю
для личного использования у себя дома, курят ее уже не пакетами,
а кайфовыми затяжками. Они говорят – зачем мы будем покупать,
возить этот криминал при себе по городу, если дома можно вырастить
один или два куста и курить свой продукт тогда, когда хочешь, а не
тогда – когда есть у барыги. И про качество теперь не переживают».
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Сергей, Киев
Габарити
розраховуй
від
очікуваної висоти рослини та
від того, скільки рослин там
взагалі буде. Зазвичай одному
кущу достатньо від 0,16 до 1,5
квадратного метра площі та
до 1,1 метри висоти. Відтак,
пам’ятаємо, що трапляються
кущі, що їм мало і 1,5, і 1,8 метри.
Є технології, що дозволяють
на одному «квадраті» вигнати
25 рослин — все залежить від
побажань та досвіду.

розташування
і
потужність
розраховується у простий спосіб.
Все повітря, що надійде до боксу
має витягуватись за рівний
проміжок часу, а температура —
триматись на рівні +25 градусів
Цельсія. Співпраця вентиляторів
не повинна також впливати на
вологість, тому два прилади
серед начиння — електронні
вологометр та термометр — є
ключовими і обов’язковими (а
зовсім не лампа, як дехто думає).

Зрештою, технології за попитом
і
поспішають:
європейські
магазини пропонують розмаїтий
асортимент каркасних конструкцій з полотняними стінками
(всередині — з поверхнею, що

Конструкцій та типів світильників,
придатних для гроубокса, існує
неймовірна кількість. Найкраще
підходять натрієві лампи високого
тиску з імпульсним регулятором
пуску (у металічному рефлекторі
з
додатковим
обдувом
вентилятором. Але є і безліч
простіших (і дешевших варіацій).
Потужність лампи обираємо,
виходячи з площі днища боксу:
1000 Ватт на один квадратний
метр.

25 градусів цельсія - ідеальна температура для фотосінтезу.
Але було би чесніше казати про діапазон 18-34 градусів
Цельсія. За цими межами вже починаються проблеми.
Описаний вище 1000 W на квадрат - це не мінімум і навіть
не "оптимум". Це відвертий жирняк и конкретне палєво на
лічильнику. 250 W - мінімум, 400 - саме те, що треба. 1000-ватний
ДНаТ дає стільки тепла, що відкачати його з шафи може стати
реальною проблемою. І під таким світлом може себе гарно
відчувати до 6 рослин, у той час, як під 250 W - лишень одне.
Тобто - мінімум такий: 250 W ДНаТ + підсвітка. Хоча звісно світла
забагато не буває. І добре, якщо є можливість придбати це світло,
платити за нього і виводити від нього тепло.
Ваня

Як бачите — нічого складного,
начиння не аж надто багато, все
це комутується через таймер, що
буде вмикати і вимикати режими
(«День-Ніч»). Питання?
*http://www.penofol.com/

А якщо не використовувати дорогих технологій, тільки «натура
льні»
добрива і найпростіші системи поливу — чи матимемо урожай
?
Конопляна правда звернулась за порадою до Валерія
, який
займається гровінгом в умовах звичайного українського
села.
Раніше Валера вирощував під відкритим небом. Але цього
літа
переніс рослини під дах і штучне сонце. Не через міліцію, каже,
бо
в селі кілька кущів має кожен другий. Через паразитів, як крилат
их
так і двоногих. Від мух і місцевих злодіїв не допомагає нічого.
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своїми руками
«Парадокс наших дней: человека, который ни разу не пробовал
марихуану, найти можно, хоть и сложно. Очень многие будут
отпираться, как бы чего про них не подумали. Но еще более редки
люди, которые употребляют и при этом могут ясно и просто
объяснить другим людям, зачем они употребляют».
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Чи здатні ми зібрати себе докупи, щоб
виконувати потрібні справи? Чи здатні
адекватно виражати власні почуття та
емоції? Особисто я — далеко не завжди.
За півроку безперервного паління мені
довелось проявити своїх внутрішніх
демонів. Я дивувалася, як їх багато там,
всередині мене, і певний час відчувала
себе їхньою безпорадною жертвою.
Але разом з тим, помічала, що трава
на відмінно розслаблює, допомагає
у творчості і неабияк сприяє новим
знайомствам. Поступово розібралася
і з демонами. Найчастіше — просто
нагадуванням собі, що, коли відчуваєш
втому, палити не обов’язково — можна
просто розслабитися у звичайному стані.
2010 рік. Система декриміналізувала
вирощування
канабісу
для
особистого вживання, але вперше
заборонила
конопляний
марш.
Боротьба набирає обертів, а ми
вже багато навчилися. Наприклад,
тепер я точно знаю чим «легалайз»

власних шишок стало модним. Cаме
через те, що нас більшає з кожним днем.
І що більше стає людей, що вирішують
не купувати, а вирощувати для себе, тим
більше падають прибутки мафій. Цим
завжди позначена участь у вуличній схемі
«купи-продай» і, як свідчить статистика
МВС, потрапити у лещата «української
справедливості» в покупця шансів рівно
у 5 разів більше, ніж у бариги. І коли я
одного разу помножила суму, яку колись
в середньому витрачала на траву, на
кількість моїх знайомих, що раніше робили
те саме, а тепер — не роблять, бо вдома
мають свій кущик, результат мене вразив.
За бажанням — візьміть калькулятор,
зробіть аналогічні підрахунки щодо себе
і своїх друзів-гроверів. Cкільки грошей
втрачає на місяць мафія на вашому (нехай
і маленькому) колі? А на рік?
От для мене це саме привід для легкої
параної. Втім, мабуть, це сезонне.
Бережіть себе.
Дракончик

«Завжди пам’ятаємо: коли купуємо грам сортових шишок за 200
гривень — половина цієї суми піде «погонам». А ще — у разі, якщо
ці погони вирішать підвищити розкриття за рахунок тебе, покупця
— відкупні рахуватимуться вже тисячами. І не завжди гривень.»
ruiv
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МУЛЬЧА
Восени саме час підготувати свою ділянку до наступного сезону,
а мульчування — практично безкоштовний та простий спосіб
спростити собі клопіт навколо рослин минулого року. Відвідувати
часто замульчовану ділянку потреби немає.
«Я не поливаю кожен кущ окремо, достатньо вилити
відро води скраєчку — і мульча за декілька хвилин
намокне вся. Мульчування — така заморочка, раз
зробиш — і не треба все літо прополювати, розпушувати,
рідше поливаєш та менше добрив використовуєш»
Антон

Як це працює

INDOOR

Дощі та пекуче сонце руйнують структуру грунту. Зливами
вимиваються потрібні рослинам мікроелементи, на сонці грунт
«спікається», стає занадто щільним, через що коріння отримує мало
кисню. Мульча — це покриття грунту шаром органічних залишків,
який завдяки праці хробаків та мікроорганізмів за одну зиму
перетворюється на біогумус. Мульча утримує вологу в горішньому
шарі грунту, не дає землі висихати в спеку, не пропускає воду
далеко під землю, грунт не «закорковується» після дощу чи поливу.
Крізь мульчу (7-10 см) не ростуть бур’яни, а лише ті рослини, що
потрібні вам.

OUTDOOR

Лампи? Все є в магазинах. Головне — рефлектори.
Рефлектори у великій кількості є навколо кожного
потенційного гровера. На стовпах вздовж дороги. Час
від часу хтось лупиться машиною в стовп і ці чудові речі
падають на асфальт і б'ються. Точніше б''ється все скляне,
гроверу не потрібне.

3

Це лампа накалювання. Вона
гріється і може нормально
так шарахнути. Якщо не стежити
і вчасно не охолоджувати.

5

«Головне питання — коли мульчувати? Я перечитала багато
літератури, здебільшого рекомендують мульчу робити
навесні, коли грунт прогрітий. Але відкритий грунт швидко
сохне! І ефект тоді знижується від мульчі в рази. Взагалі ми
екпериментували з насінням, найбільше зійшло там, де ми
насінина закладалася під клаптики останнього снігу. А поруч
— у сухий вже грунт — зійшло 50% на 50%. Тому старайтеся
підготувати все восени... Хімії не треба навіть, під мульчу
підуть навіть звичайні фекалії, якщо не гребуєте звісно..»
Олена

Де взяти цю мульчу?

Мульчу не треба купувати. Підійде скошена трава, минулорічне
листя, садовий компост, перепрілий навоз, солома, тирса, соснова
чи ялинкова хвоя, торф. В лісах опале лисття чи хвоя створюють
багатошарову товщу мульчі, саме тому в лісах буває вологий грунт
в найспекотніші часи. Якщо принести декілька мішків старого
листя з лісу, ви отримаєте вже готову мульчу з повним набором
мікроорганізмів та хробаків.
«Мульча звісно затримує прогрівання грунту навесні. Тіпа
це завжди згадують опоненти мульчування. Але памятаємо
інший факт: така технологія дозволяє садити рослини і
висіювати насіння РАНІШЕ, ніж в традиційній агротехніці»
Vexel

Коли і як?
Ось так це виглядає в реальному гроу-румі. Один вентилятор
працює на 2 лампи, на рефлектор можна спокійно класти руку, він
не перегрівається. В гроу-кімнаті достатньо тепла, світла і, головне,
місця (тож і кисню) для 8 рослинок. А більше і не треба. 100%!

Зазвичай мульчують після зняття врожаю або перед посадкою.
Перед тим як замульчувати ділянку, її необхідно ретельно очистити
від сміття та бур’янів. Важливо видалити коріння багаторічних
бур’янів повністтю. До грунту вносять комплексне добриво. І вже
потім ділянку вкривають мульчею, товщина шару — 5-8 см. Якщо
плануєте саджати кущі поодиноко, діаметр мульчі біля кожного
куща повинен бути не меншим за 45 см. Прибирати мульчу по
закінченні сезону не треба, кожного наступного року додаємо
новий шар.
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Дивні люди, дивні в них звичаї...
Оце, наприклад, з коноплями боротися. Доборолися,
ага. Скрізь сама амброзія, та будяки, та борщовик. Це
вважається нормально, ніхто ту погань не чіпає. А як
побачать коноплину – відразу її під корінь! Дурні, чи що?
Ніколи ще в Україні такого звичаю не водилося. Росли
собі коноплі пишні у кожному селі, мочили їх у копанках,
ткали з них холстину, плели мотузки, давили масло – а
навіть і курили, якщо тютюну бракувало. З чабрецем та
материнкою змішували та курили, і добре їм було. Чому
ж то люди зараз як показилися, боротьбу оцю безглузду
затіяли?
Хтось каже, це москалі вигадали, щоб нашу неньку
занапастити. Авжеж, це зараз актуально, у будьякій халепі москалів винуватити. Хтось каже, це
тупа американська мода до нас прийшла – може й
американська, хто зна'... Але придивіться пильніше
до тих навіжених, що наші коноплі нищать. Хіба
вони кацапи? Хіба вони піндоси? Ні, це наші, цілком
вітчизняні телепні. Славних прадідів великих правнуки
погані. Власного розуму не мають, тільки й знають, що
мавпувати москалів або американців. Тю на них. Де
вони такі узялися? І коли вже переведуться?
І ось, наприклад, оця трафаретка – або, як зараз кажуть,
«стенсіл». Ви думаєте, вона їм допоможе до тями
повернутися? Дідька лисого. Вони її й не прочитають,
а як і прочитають, то не зрозуміють. Не для них ця
грамота, але для нас. Щоб кожен з нас міг побачити, що
він не один серед ідіотів – що нас таких в Україні більше
ніж багато. Може, навіть, більше, ніж тих недолугих
коноплеборців.

Im Sinne des Urteils des LG Hamburg vom 12. Mai 1998 –
312 0 85/98 distanziert sich der Herausgeber ausdrücklich
von allen Inhalten der angegebenen Internetadressen und Links.

Achtung!

Jeder Missbrauch von Drogen ist gefährlich! Wir wollen
niemanden dazu auffordern oder animieren, Drogen zu
konsumieren oder zu verbreiten.

Всі права збережено.

Редакція може не погоджуватись із окремими думками авторів.
За зміст реклами несе відповідальність рекламодавець.
Рукописи, ілюстрації та лінки на інтернет ресурси
вітаються, але не повертаються.
Тексти не цензуруються, але скорочуються.

Увага!

Вживання наркотиків є небезпечним.
Ми не рекомендуємо нікому також бути причетним
до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами.

КОНОПЛЯНИЙ СТЕНСІЛ

1. виріж трафарет

2. виріж дно пакета

3. закріпи трафарет

4. обери місце

5. використай балон

6. дій без палева

Отож, хлопчики й дівчатка, беріть оцей стенсіл, беріть
фарбу – і до роботи! Як і що робити, дивіться на малюнку,
що праворуч. Це дуже просто: раз, два – і готове!

НЕХАЙ РОСТЕ!

КОНОПЛЯНИЙ СТЕНСІЛ

Дмитро Гайдук
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Украину включена
в стоимость
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

C/O Agentur Sowjet GmbH Dunckerstr. 70
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willkommen, es wird aber keine Haftung übernommen.

17

КОНОПЛЯНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

83 500 км
Відень
німецька
8,5 млн.
промисловість, 				
харчова, текстильна
на
ви
психотропна речо
ханф, грасс, краут
Назва:
0,6 млн.
Курців:
Є 5-10
і:
пл
но
ко
.
Ціна 1 гр
набіс-секторі.
Пивний чемпіон у ка
вка.
и:
фр
ци
та
и
Факт
ізована щорічна виста
ган
ор
Велика та добре
ькості 		
кіл
кій
ли
ве
не
у
ртування
Зберігання та транспо
коном.
не переслідується за

Територія:
Столиця:
Мова:
Населення:
Застосування:

2

	Поряд
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Швейцарією,
маленька
Австрія займає найчистіші та мальовничі
території в Європі. Високий рівень життя
та
прибутків
населення.
Індустрія
високих технологій, туристичний бізнес,
розвинене сільське господарство. Автор
Конопляної енциклопедії немає офіційно
підтверджених історичних даних про
паління чи промислове вживання конопель
у середні віки.
Достеменно відомо що австрійські фермери
включили коноплі до категорії високоприбуткових
культур; посіви конопель збільшуються щорічно.
Велика кількість сонця зумовлює високу
урожайність, висота рослин може сягати трьох
метрів.
Декриміналізація конопель, завдяки якій стало
можливе вільне фермерство, почалося в країні
у 1994 році, майже одночасно з аналогічними
реформами у ФРН. Було дозволено зберігати
невелику кількість психоактивних конопель для
власного вжитку також були зняті обмеження на
її промислову культивацію.
З кінця 90-х років минулого століття, конопля
в Австрії втратила своє значення. Смарт- і
гроушопи відкриті у великих містах і навіть у
невеликих селищах міського типу. За виглядом
та асортиментом вони нічим не відрізняються від
інших європейських магазинів. У продажу сотні
найменувань.
	Окрім мережі магазинів, у Австрії є «конопляна
преса». Свобода слова та самовираження тут
нічим не обмежується, «цензура конопляного
листка» відсутня. Власного видавництва або
регулярного друкованого видання в країні немає.
Нішу займають німецькі канабіс-журнали «Ханф»
та «Гроу», вони вільно продаються по всій Австрії.
Якщо не вдаватися у деталі, а дивитись масштабно,
то у Австрії з її невеликим та консервативним
населенням тихо та спокійно відбулась «конопляна
революція».
Рослину не лише вирощують, переробляють,
вживають у країні, але й експортують у різних
видах. За кордон переправляються пиво та
шоколад, чай то солодощі...
Коноплі у Австрії приваблюють туристів:
чого коштує тільки одна виставка Cultiva, на яку
приїздить тисячі гостей з усіх країн Європи.
Прибутки від легальної канабіс-індустрії, як
мініум, кілька десятків мільйонів євро щорічно.
Наприклад, такий напій, як конопляне пиво,
непомітно став дуже модним у молодіжній і
туристичній тусовках. В країні виробляються
одразу декілька сортів різного смаку. Окрім
упакованого в пляшки пива існує ще розливне,
воно вариться невеликими партіями для звичайних
або «конопляно-орієнтованих» кав’ярень.
Напій дуже поширений: навіть в самому центрі
державної столиці можна попоїсти традиційним
шніцелем з бокалом конопляного пива.

Bush Planet

Найперший в країні смартшоп відкрився у
1997 році. На сьогодні Bush Planet об’єднує два
магазини (площею 600 м2 та 300 м2) і перший в
Європі конопляний бізнес-центр. Все господарство
розташовано в містах Відень та Бюрн.

	Бізнес-центр,
де
розташовані
бутікипредставництва основних європейських cannabisкомпаній, — єдине в Європі подібне підприємство.
Родзинка центру у тому, що в одному місці зібрано
абсолютно все, що потрібно гроверу: добрива,
освітлення, насіння, література.
Всі товари продаються у роздріб та середнім
оптом, основні кліенти — магазини з сусідніх
держав: Чехії, Словакіі, Польщі. Персонал бізнесцентру розмовляє шістьма мовами. Спеціалісти
допоможуть не лише обрати те, що є на складі,
але й познайомлять з представниками інших фірм.
В активі Bush Planet — тисячі клієнтів щорічно,
команда з 18 чоловік та чудова бізнес-репутація з
європейським знаком якості.

Spirit of Hemp

Підприємство
засновано
Андреасом
Крейтнером, пивоваром за фахом. Він багато років
пропрацював майстром-пивоваром, вивчаючи
тонкощі справи.
Досвід та чуття допомогли Крейтнеру дібрати
рецепт, який миттєво зробив напій популярним.
За вісім років, які пройшли з дня «запуску»
конопляного пива у роздрібну торгівлю, досягнуто
дуже багато. Пиво Spirit of Hemp продається як на
дискотеках, барах, так і у більшості продуктових
наметів. Для популяризації напою застосовано
незвичний маневр — на сайті виробника від
населення приймаються відеоролики. Автору
найвизначнішого пропонується святковий набір
з ящика пива, чотирьох джойнтів, пакету насіння
та футболки з капелюхом. Переможця визначає
жюрі, яке засідає двічі на рік.
Найбільший
покупець
австрійського
конопляного пива — іспанські оптовики, які
постачають напої у дискотеки та бари на своєму
узбережжі.

Take Hemp GmpH

Повний цикл виробництва молочних та
алкогольних продуктів з добавками на основі
конопель у бізнесі з 2001 року. Засновник
підприємства,
лікар-дієтолог
Кристиян
Френкенбер розпочав з реєєстрації рецепту
кисломолочного продукту, а згодом вирішив
додати трохи рослинного протеїну. В результаті
напій з етикеткою Take Hemp вміщує лущене
конопляне насіння як енергетичну добавку.
Зразки проходили тестування в клініці
Зільцбурга та отримали вищу оцінку дієтологів.
Увесь асортимент: кисломолочний йогурт Trinkhaf
Natur, калорійний напій на основі какао Trinkhaf
Kakao, дуже незвична мішанка конопляної
мікстури та кави Trinkhaf Kaffee та ще декілька
найменувань.
	Хіт продажів — конопляне пива нового
покоління, Synergy Hanfbier. Напій випускається у
двох розфасовках — склянках по —,33 та 0, 275
мл. Вартість у роздріб — 1,2 євро.
Продукти харчування від Take Hemp
також заслуговують уваги: сухарики до пива,
Hanfkrackers, сухарики для тостів Hanfknackebrot,
хліб з насінням Hanfbrot, конопляна паста та
спагеті Hanfnudеln. У господарстві Кристияна
Френкенбергера нічого не викидається. Навіть
лущену шкаралупу конопляного насіння пускають
у справу: висушений та просіяну макуху фасують
у великі пластикові пакети та продають під
маркою Hanf Power Kompost. Продукт має широке

коло застосування: присипка у клумби, основна
складова поживної суміші для квітів, цінний
елемент компосту для овочів на огороді.

Mussauer

Цей шоколад не містить квітів коноплі,
але досхочу начинений смаженим конопляним
насінням. Окрім 45% какао-бобів, рецепт
містить кілька крапель конопляної олії. Продукт
призначений перш за все для шанувальників
гірських прогулянок бо гарантує енергетичне
підживлення. Шоколад робиться наполовину
вручну у невеликій кондитерський Андреаса
Мюсзауера.

Hanfwelt

	Ще один австрійський шоколадник, пропонує
майже ідентичну за складом продукцію з
додаванням сушених вишень. Ціни на шоколад
— 4 євро за плитку вагою 70 грам. Квіти для
чаю Hanfteeblute збирають на висоті 500 метрів
над рівнем моря, і виробник запевняє, що це
найчистіші квіти у всій Європі. Пакетик з чаєм
вагою 20 грам коштує 20 євро. Окрім солодощей
та чаю Hanfwelt виробляє олію та макаронні
вироби п’яти найменувань.

Lamina

	Спеціалізується на конопляному насінні. В
наявності лущені та нелущені, смажені з сіллю та
цукром смажене насіння у різних упаковках. Офіс
фірми знаходиться у містечку Хайденрейхштайню.
Австрійці, як більшість європейців, небайдужі
до біологічно чистої їжі. Асортимент продуктів з
маркою «Біо» в країні дуже великий, і продукти
користуються попитом, незважаючи на велику
ціну. Конопляні продукти з маркуванням
«Натуральні» виділяються з загальної маси, хоча б
тому, що коноплі для їх приготування вирощують
на гірських полях.

Виставка Cultiva Vienna

	Австрійська конопляна виставка вирізняється
поміж своїх європейських побратимів і
вирізняється виключно у найкращій бік. Виставка
має дуже нейтральну назву Cultiva, що навіює
думки про культивацію. Як нескладно здогадатися,
мова йде не зовсім про помідори — триденний
захід цілком і повністю присвячений коноплям.
Захід відбувається щорічно у великому
виставковому комплексі на околиці Відня, район
Вьознедорф. Це скляний павільйон з просторою
світлою залою та високою стелею ( її висота 25
метрів). Стенди розташовані на трьох рівнях,
найвищі потопають у зелені.
Поряд з виставковим павільйоном знаходиться
великий комфортабельний готель з інших міст.
У 2009 році Cultiva відвідало 35 000 чоловік. Серед
стендів — українська фірма вентиляційної техніки,
канадські добрива, іспанське пиво, кальяни з
Китаю, гроукомплекси з Франції, товари надані
десятком австрійських магазинів. Загалом у шоу
2009 року взяли учать 79 підприємств, вартість
оренди квадратного метру склала 50 євро.
Найбільші виставкові стенди вже традиційно
споруджують Bush Planet, місцевий магазин
оптовик та виробник кальянів в одній особі,
найменші — займають представники преси та
бізнесмени-початківці.

Законодавство

	У Австралії панують дуже ліберальні настрої, і
порядки найчастіше навіть м’якщі німецьких.
Зберігання та вживання у невеликій кількості
коноплі не переслідується. Вирощування,
незважаючи на наявність гроушопів, залишається
напівлегальним, порушник ризикує невеликим
штрафом за теплицю у 10-15 кущів, дрібніші
агрономи не ризикують нічим, окрім конфіскації
обладнання. Ввезення коноплі не вітається навіть
у невеликих розмірах. Майте на увазі.
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